
Z Á P I S
z jednání oblastní konference Severomoravského svazu házené, konané v úterý 

dne 31. března 2009 v 16.00 hodin v Ostravě, Hornická 54

Přítomní zástupci oddílů/klubů házené OSSH : (prez. listina uložena u sekretáře)
HC Ostrava Alois Chmelíř SOKOL Poruba Ing. Libor Adámek
DTJ Polanka p. Friedel Jaromír TJ SOKOL Ostrava Miloš Jašok
SOKOL Hrabůvka p. Tomáš Bárt HCB Karviná Ing. Jiří Čerkovský
TJ METEOR Orlová p. Jozef Kúdea TJ SOKOL Karviná p. Petr Pomahač
TJ TŽ Třinec p. Balwar Vladislav TJ Baník Havířov p. Lukáš Borový, Bc.
SKP F.Místek p. Milan Fiala KH OREL Paskov p. Jiří Štefek
SOKOL Krmelín p. Petr Šindel KH Kopřivnice  Ing. Jan Martínek
TJ Nový Jičín p. Petr Jaroň SOKOL Trnávka p. Miroslav Pavlík
TJ SOKOL Klimkovice p. Ing. J. Hudeček TJ LOKO Suchdol p. Ing.Jiří Slováček
SK P.E.M.A. Opava p. Marek Michalisko HC Zubří p. Petřek Jaromír
TJ Lesana Zubří p. Zdeněk Klímek TJ Rožnov p/R.       Ing. Radek Kučerka
KH „Z“ Vsetín p. Radek Číž TJ Veselá p. Aleš Bardoň
TJ Cement Hranice p. Miroslav Frank HC Hlučín p. Martin Schmack
SOKOL Ostrava-Zábřeh Ing. Otmar Tesarčík HCB, s.r.o.Karviná p. Pavel Halada
TJ SOKOL Krnov p. Alois Balner

Účast za stávající VV OSSH :
p. Rudolf Jaroň, Antonín Martiník, Jana Hloušová, Ing. František Fiedler, Pavel Bochnia, p. Simu 
Vangelis, Miroslav Bartoň
Účast hostů:
za ČSH Praha: předseda ČSH Ing. Jaroslav Chvalný, Ondřej Bílek
ostatní: Zuzánek Petr, Mička Jan, Adámek Bohumil, Tvarůžek Božetěch

celkový počet oddílů/klubů OSSH 29
pozváno celkem delegátů s hlasem rozhodujícím 29
účast delegátů s hlasem rozhodujícím 29
Účast:                                                                                                                  100    %  
účast s hlasem poradním (členové VV)                     6   

Program jednání:
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání
3. Schválení jednacího  a volebního řádu
4. Ustavení mandátové komise
5. Ustavení volební komise
6. Ustavení návrhové komise
7. Zpráva o činnosti VV OSSH za období od 31.3.2005 do 31.3.2009
8. Zpráva mandátové komise
9. Zpráva o výsledku hospodaření oblasti za rok 2008
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10.  Návrh rozpočtu oblasti na rok 2009
Přestávka
11. Zpráva mandátové komise
12. Volba předsedy a členů VV OSSH na volební období 2009-2013
13. Volba členů Rady ČSH 
14. Volba kandidátů na předsedu a členy VV ČSH a členů kontrolní a revizní komise ČSH
15. Všeobecná diskuze
16. Zpráva volební komise
17. Návrh na usnesení z obl. konference
18. Závěr jednání

Na  konferenci  bylo  podáno  občerstvení  všem  delegátům  a  hostům,  bylo  provedeno  pouze 
vyúčtování jízdného dle tarifu ČSAD nebo ČD.

ad 1) Zahájení jednání oblastní konference OSSH provedl p. Rudolf Jaroň. Přivítal všechny přítomné 
zástupce oddílů/klubů, členy stávajícího VV a předsedu ČSH Ing. Chvalného, pracovníka ČSH pana 
Ondřeje Bílka, člena Rady ČSH pana Pavla Haladu, členy komisí pana Pavla Bochniu – KM, pana Ing. 
Jiřího Čerkovského a pana Petra Jaroně – členy KRK a ostatní přítomné.

ad 2) Program jednání byl na žádost řídícího konference upraven o změnu pořadí bod 7 a bod 8 o 
opačné, doplněn o přestávku po bodu jednání 10 a doplněn o bod 11a) Prezentace kandidátů. 
Takto upravený program byl schválen.

ad 3) Jednací a volební řád konference byly bez připomínek schváleny. Na základě schváleného 
jednacího řádu, řídící konference předložil návrh pracovního předsednictva konference ve složení:
p. Rudolf Jaroň, Jiří Štefek,  Ing. František Fiedler, p. Bochnia Pavel, Antonín Martiník, Miroslav 
Bartoň, Vangelis Simu, Ing. Jaroslav Chvalný,
které bylo bez připomínek schváleno. Předsedajícím byl navržen p. Rudolf Jaroň.

ad 4) Bylo provedeno ustavení, volba a schválení mandátové komise:
Mandátová komise:
předseda p. Pavel Bochnia za  stávající VV
členové p. Pavel Halada HCB s.r.o. Karviná

p. Alois Chmelíř HC Ostrava

ad 5) Bylo provedeno ustavení, volba a schválení volební komise:
Volební komise:
předseda p. Jiří Štefek KH OREL Paskov
členové p. Jaromír Petřek HC Zubří

p. Pavlík Miroslav SOKOL Trnávka

ad 6) Bylo provedeno ustavení, volba a schválení návrhové komise:
Návrhová komise:
předseda: p. Vangelis Simu za stávající VV
členové p. Jaroň Petr TJ Nový Jičín

p. Čerkovský Jiří HCB Karviná
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ad 7) Zhodnocení činnosti výkonného výboru a všech komisí, pracujících při VV OSSH za období od 
31.3.2005 do 31. 3. 2009 přednesl předseda VV p. Rudolf Jaroň. Zpráva byla doplněna jednotlivými 
zprávami předsedů komisí STK, KM a KR a byla všemi přítomnými schválena. Zpráva je součástí 
zápisu, uloženého u sekretáře.

ad 8) Zprávu mandátové komise o účasti delegátů přednesl  předseda komise p. Pavel Bochnia.
V OSSH je registrováno celkem 29 oddílů/klubů, pozváno na jednání konference bylo celkem 29 
delegátů s hlasem rozhodujícím, zúčastnilo se celkem 29 delegátů, účast činí 100 %, konference je 
tedy usnášeníschopná.

ad  9)  Zprávu  o  hospodaření  OSSH  za  rok  2008  přednesla  p.  Jana  Hloušová.  Vyjádřila  se 
k jednotlivým položkám hospodaření, zpráva byla všemi přítomnými schválena.

ad 10) Návrh rozpočtu oblasti na rok 2009 přednesla p. Jana Hloušová. Po projednání byl rozpočet 
oblasti na rok 2009 všemi přítomnými schválen.

P ř e s t á v k a

Před zahájením voleb byly předány předsedou ČSH Ing. Jaroslavem Chvalným a předsedou VV p. 
Rudolfem Jaroněm následující ocenění:
- DTJ Polanka nad Odrou – CZECH MADE
- u příležitosti životního jubilea 60 let převzali ocenění za dlouholetou činnost v házené pan Ing. 
Bohumil Adámek a Ing. Jiří Hudeček.

ad 11) Zprávu mandátové komise přednesl její mluvčí pan Pavel Bochnia. Účast delegátů s hlasem 
rozhodujícím – pozváno 29 zástupců oddílů/klubů, účast 29 delegátů s hlasem rozhodujícím, 100 % 
účast. S hlasem poradním pozváno 6 delegátů, přítomno 6.

ad 11a) Prezentace kandidátů ke kandidátkám do voleb.
Před  zahájením  volební  konference  byla  všem  účastníkům  s hlasem  rozhodujícím  předložena 
jmenovitá kandidátka s navrženými kandidáty do OSSH a rovněž byla předána kandidátka s návrhy 
kandidátů do orgánů ČSH.
Před zahájením samotných voleb po prezentaci  všech navržených  kandidátů  došlo k některým 
změnám v uvedených navrzích. Níže jmenovaní byli na vlastní žádost, oznámením prostřednictvím 
kolegy nebo pro nesprávnost jména vyškrnuti z kandidátních listin:
- pro volbu do oblastního orgánu
  p. Pavel Bochnia, p. Petr Bochnia – na předsedu OSSH
  p. Jan Mička – předsedu komise rozhodčích
  p. Pavel Halada, p. Jana Hajžmanová – na předsedu komise mládeže
  p. Aleš Chrastina, p. Simu Vangelis – na předsedu komise rozvoje
  p. Alois Chmelíř, p. Rudolf Jaroň, p. Jiří Štefek – na člena Rady ČSH.
- pro volbu do orgánů ČSH
  p. Pavel Bochnia – na předsedu KM
  p. Ondřej Bílek, p. Pavel Halada, p. Rudolf Jaroň, p. Jiří Tkadlec, p. Jiří Štefek – na členy KRK.

ad 12) Volba předsedy a členů VV OSSH na volební období 2009-2013
ad 13) Volba členů Rady ČSH za OSSH 
Volby proběhly v prvním a následně ve druhém kole při volbě do svazových orgánů OSSH. Výsledky 
jsou uvedeny v protokole o volbách.
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Do  orgánů  ČSH  prošli  kandidáti  v prvním  kole  nadpoloviční  většinou.  Výsledky  jsou  uvedeny 
v protokole o volbách.

Protokol Volební komise o volbách uskutečněných na  konferenci Oblastního severomoravského  
svazu házené (dále jen OSSH),  konané dne 31.  března 2009 v     Ostravě,  Hornická 54 na volební   
období 2009-2013.

I.  Na funkci  předsedy OSSH na volební období 2009-2013 byl zvolen  pan Jaroň Rudolf,  který z 
celkového počtu 29 vydaných volebních lístků získal celkem 28  platných hlasů, tj.96,5  %, 1 hlas 
neplatný.

II.  Na  funkci  člena  výkonného  výboru  OSSH  –  předsedu  soutěžní  komise na  volební  období 
2009-2013 byl zvolen pan Štefek Jiří, který z celkového počtu 29 vydaných volebních lístků získal 
celkem 17 platných hlasů, tj. 58,6 %, 12 hlasů proti.

III.  Na funkci  člena výkonného výboru OSSH –  předsedu komise rozhodčích na volební období 
2009-2013 byl zvolen  pan Simu Vangelis, který z celkového počtu 29 vydaných volebních lístků 
získal celkem 14 platných hlasů, tj. 48,2 % ve druhém kole, 13 hlasů proti, 2 hlasy neplatné.

IV.  Na  funkci  člena  výkonného  výboru  OSSH  –  předsedu  komise  mládeže na  volební  období 
2009-2013 byl zvolen  pan Bochnia Pavel, který z celkového počtu 29 vydaných volebních lístků 
získal celkem 26 platných hlasů, tj. 89,6 %, 3 hlasy proti.

V. Na funkci člena výkonného výboru OSSH – předsedu trenérsko metodické komise na volební 
období 2009-2013 byl zvolen pan Bartoň Miroslav, který z celkového počtu 29 vydaných volebních 
lístků získal celkem  29 platných hlasů, tj. 100 %.

VI.  Na funkci  člena výkonného výboru OSSH –  předsedu rozvojové komise  na volební období 
2009-2013 byl zvolen pan Mgr. Kořínek Aleš, který z celkového počtu 29 vydaných volebních lístků 
získal celkem 20 platných hlasů, tj. 68,9 % ve druhém kole, 6 hlasů proti, 3 hlasy neplatné.

VII. Na funkci člena výkonného výboru OSSH – na volební období 2009-2013 byl zvolen pan Petřek 
Jaromír, který z celkového počtu 29 vydaných volebních lístků získal celkem 14 platných hlasů, tj. 
48,2 % ve druhém kole, 13 hlasů proti, 2 hlasy neplatné.

VIII. Na funkci člena Rady Českého svazu házené za OSSH byl zvolen pan ing. Adámek Libor, který 
z  celkového počtu 29 vydaných volebních lístků získal  celkem 16 platných hlasů,  tj.  55,1 % ve 
druhém kole, 13 hlasů proti.

IX. Na funkci  člena Rady Českého svazu házené za OSSH byl zvolen pan Pelech Miroslav, který z 
celkového  počtu  29  vydaných  volebních  lístků  získal  celkem  12  platných  hlasů,  tj.  41,3  %  ve 
druhém kole, 17 hlasů proti.

ad 14) Volba kandidátů na předsedu a členy VV ČSH a členů kontrolní a revizní komise ČSH

Kandidátní  listina pro volby do orgánů Českého svazu házené na konferenci  Českého svazu 
házené dne 27. 6. 2009.
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Návrh kandidáta na předsedu ČSH
Jméno a příjmení, titul:       Jaroslav Chvalný

Návrh kandidáta na člena VV ČSH – předsedu soutěžní komise
Jméno a příjmení, titul:       Stanislav Svoboda

Návrh kandidáta na člena VV ČSH – předsedu komise rozhodčích
Jméno a příjmení, titul:       Dolejš Ivan

Návrh kandidáta na člena VV ČSH – předsedu komise mládeže
Jméno a příjmení, titul:       Černý Tomáš

Návrh kandidáta na člena VV ČSH – předsedu komise talentované mládeže
Jméno a příjmení, titul:        Bárta Tomáš

Návrh kandidáta na člena VV ČSH – předsedu ekonomické a marketingové komise
Jméno a příjmení, titul:        Kolář Aleš

Návrh kandidáta na člena VV ČSH – předsedu legislativní komise
Jméno a příjmení, titul:        Jakub Ladislav

Návrh kandidáta na člena VV ČSH – předsedu reprezentační komise
Jméno a příjmení, titul:         Pelech Miroslav

Návrh kandidáta na člena VV ČSH – předsedu trenérsko-metodické komise
Jméno a příjmení, titul:         Kekrt Jiří

Návrh kandidáta na člena KRK ČSH - 1
Jméno a příjmení, titul:         Čerkovský Jiří

Návrh kandidáta na člena KRK ČSH – 2
Jméno a příjmení, titul:          Fiedler František

Návrh kandidáta na člena KRK ČSH - 3
Jméno a příjmení, titul:          Jaroň Petr

Návrh kandidáta na člena KRK ČSH - 4
Jméno a příjmení, titul:         Balatka Petr

Návrh kandidáta na člena KRK ČSH - 5
Jméno a příjmení, titul:       Halašta Josef

Návrh kandidáta na člena KRK ČSH - 6
Jméno a příjmení, titul:          Palečková Jana

Návrh kandidáta na člena KRK ČSH - 7
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Jméno a příjmení, titul:          Perglová Vlasta

ad 15)  Všeobecná diskuze

Ing. Hudeček Jiří, SOKOL Klimkovice
- požaduje upravit nalosování utkání v novém soutěžním ročníku,
- obnovování trenérských licencí – konat semináře i u nás v oblasti,
- hovořil ke změně v evidenci ČSH – matrika
p. Martiník Antonín, člen stávajícího VV
- odpověděl k nalosování kategorie žáků, bohužel soutěž dělena do skupin, nelze nalosovat dle 
požadavku Ing. Hudečka
Ing. Chvalný Jaroslav, předseda ČSH
-  vyjádřil  se k obnovování  licencí  trenérů, může dělat  oblast  semináře, má možnost výběru z 5 
témat (mini, obr. systémy apod.). K tomu jsou vydány „Zásady dalšího vzdělávání trenérů“.
- matrika – výměna RP ze dvou důvodů, rodné číslo nelze využívat jako údaj (jedná se o osobní 
údaj),  budou  originální  registrační  čísla.  Nový  systém  výměny  bude  stát  ČSH  si  1  mil.  korun, 
nepovažuje poplatek 25,-- Kč jako vklad člena za novou RP jako neúměrně vysoký. Nový RP bude 
na 4 roky.
Ing. Hudeček Jiří, SOKOL Klimkovice
Dotaz, bude  rodné číslo v kolonce registračního čísla?
Ing. Chvalný Jaroslav, předseda ČSH
Odpověděl, RČ nebude použito, bude mít nové registrační číslo.
p. Jaroň Rudolf, předseda VV OSSH
Podal doplňující informace k obnovování trenérských licencí.
p. Bárta Tomáš, SOKOL Hrabůvka
- upozorňuje na nezáživnost republikových soutěží (schází baráže, play-off…),
- navrhuje sloučit soutěže chlapců a dívek v oblasti,
- požaduje osvětlit od předsedy ČSH „Českou cestu“,
- požádal o zřízení komise pro důsledné vyšetření diskvalifikace hráček SOKOLa Ostrava-Zábřeh, 
nesouhlasí se současným rozhodnutím,
-  chybí  propagace  a  reklama házené  mládeže,  mládež  není  dostatečně  o  házenkářském hnutí 
informována
p. Jaroň Rudolf, předseda VV OSSH
- k vytvoření komise, kdo v ní má být? Je to dotaz na ČSH?
Ing.Chvaný Jaroslav, předseda ČSH
-  podal  vysvětlení  k  „České cestě“  – ženská házená,  znamená koordinaci  činnosti,  metodické i 
organizační,
- nepovažuje zřízení zvláštní komise k vyřazení SOKOLa Ostrava-Zábřeh za potřebné, KRK je orgán, 
který může jako jediný posoudit  rozhodnutí  VV ČSH,  zda postupoval  podle platných předpisů, 
proto doporučuje obrátit se písemně na KRK ČSH,
-  k  propagaci  a  reklamě házené,  jsou  vynakládány  poměrně vysoké  prostředky,  výsledky však 
tomuto neodpovídají, VV ČSH se tímto intenzivně zabývá.
p. Jaroň Rudolf, předseda VV OSSH
- vyjádřil se k soutěži st. a ml. žaček, navrhuje sejít se (všechny zainteresované oddíly + STK) před 
zahájením soutěží a najít tu nejlepší variantu soutěží,
- žádost na KRK ČSH si musí podat oddíl SOKOL Ostrava-Zábřeh.
p. Halada Pavel, HCB s.r.o. Karviná
- vyjádřil se k posunu časů u ml. žáků, začínají velmi brzo v ranních hodinách, možnost přehodit 
časy se staršími žáky,
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- podle jeho názoru je propagace házené velmi dobrá,
- Turnaj České televize, poděkoval za dovoz dětí na utkání.
Ing. Fiedler František, člen stávajícího VV
- odpověděl k časům utkání, je možno se domluvit dostatečně dopředu o změně v posunutí časů
Ing. Chvalný Jaroslav, předseda ČSH
Vyslovil  poděkování  VV OSSH Ostrava  za zajištění  svozu dětí  na utkání  Turnaje České televize, 
vysílalo se na programu EUROSPORT, výsledek tohoto záměru účasti dětí byl vynikající.
Ing. Slováček Jiří, TJ LOKOMOTIVA Suchdol nad Odrou
Požádal VV OSSH a STK o přelosování soutěže žen po odchodu družstva žen SK P.E.M.A. Opava ze 
soutěží.
p. Jašok Miloš, TJ SOKOL Ostrava
- dotaz k soutěžím ČSH I. liga dorostu – značné náklady
- zveřejňování článků v tisku v našem regionu – Deník odmítl cokoliv dát do tisku
- soutěž žáků, doporučuje vrátit se k systému divize a oblasti, požaduje dát do usnesení.
p. Jaroň Rudolf, předseda VV OSSH
-  oddíly  byly  před  konferencí  požádány  o  podání  písemných návrhů  k soutěžím,  nebyla  žádná 
odezva ze strany oddílů/klubů, znovu doporučuje jako u žaček, řešit na schůzce zainteresovaných 
oddílů, jak dál v soutěžích žáků a navrhnout kvalitní variantu soutěží,
- k tisku, objevují se sporadicky pouze články k Extra-lize, kdy na tiskovku přijdou 1 až 2 novináři.
p. Schmack Martin, HC Hlučín
doporučuje zaslat již hotový článek přes e-mail, má celkem pozitivní zkušenost s vydáním článku.
Ing. Chvalný Jaroslav, předseda ČSH
- ví o tomto problému zveřejňování tiskových zpráv v tisku,
- hovořil o vrácení se zpět ke starému systému soutěží (desítkové apod.), nedoporučuje z mnoha 
uvedených důvodů.
Ing. Hudeček Jiří, SOKOL Klímkovice
- propagace házené, dostává se do povědomí v rámci ČR, ale ne v oblasti, zde je to slabé,
- ocenil snahu a přístup  ze strany ČSH, udělalo se zde kus poctivé práce.
Ing. Čerkovský Jiří, HCB Karviná
- časopis Handball Plus je velmi dobrý a zaslouží si jeho větší propagaci.
p. Friedel Jaromír, DTJ Polanka nad Odrou
- vyjádřil svůj názor k soutěžím dorostu a mužů, k tomuto odpověděl Ing. Chvalný, vše je o lidech a 
financích.
p. Jaroň Petr, administrátor webových stránek OSSH
- dotaz, proč se zrušila diskuze na webových stránkách?
p. Jaroň Petr, TJ Nový Jičín
- soutěž žaček ve stávajícím systému vyhovuje,
- zvážit možnost konání zimních soutěží dorostenců ve spolupráci se Střední Moravou, zapojit STK 
obou oblastí,
- seminář pro rozhodčí, nepovažuje současný stav za dobrý.
Ing. Chvalný Jaroslav, předseda ČSH
- VV ČSH doporučilo oblastním VV vypustit diskuzi, hlavně anonymní a urážející, záleží jen na obl. 
svazech, jak se k tomuto doporučení postaví.
p. Bochnia Pavel, člen stávajícího VV
- poprosil všechny přítomné probrat s trenérama připomínky k mládežnickým soutěží, jedná se o 
návrhy Ing. Martínka, paní Jany Hajžmanové a pana Strnadela Martina,
- změnu systému soutěží pečlivě zvážit ve všech možných aspektech,
- k dívčí soutěži nebyly podány žádné konkrétní návrhy.
p. Bárta Tomáš, SOKOL Hrabůvka
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- poslal již dříve námět na soutěž dívek,
-  dotaz  k p.  Bílkovi  Ondřejovi  k neoprávněnému  startu  hráče  v reprezentaci,  p.  Bílek  přímo 
odpověděl.
Tímto byla diskuze ukončena. 

ad  16)  Zpráva  volební  komise  o  výsledku  hlasování  byla  předložena  mluvčím  volební  komise 
panem Jiřím Štefkem. Viz body programu 12), 13), 14).
 
ad  17)  Mluvčím návrhové  komise  panem Simu Vangelisem  byl  předložen  oblastní  konferenci 
návrh  na  usnesení.  Po  navržených  doplněních  bylo  usnesení  schváleno  všemi  přítomnými. 
Usnesení je pevnou součástí tohoto zápisu.

ad 18) Na závěr jednání oblastní konference poděkoval předseda výkonného výboru OSSH Ostrava 
pan Rudolf Jaroň za aktivní přístup všech zúčastněných, jak delegátů, členů VV a hostů k tomuto 
jednání a popřál všem hodně zdaru v jejich činnosti. 
Poděkoval  členům  odstupujícího  VV  OSSH  a  nově  zvoleným  členům  VV  OSSH  popřál  hodně 
tvůrčích úspěchů v jejich práci.
Vyslovil spokojenost s touto konferencí a ukončil její jednání.

Zapsala:
sekretář a hospodář házené
Jana Hloušová

předseda VV OSSH Ostrava
Rudolf   J a r o ň, v.r.

Příloha:
usnesení z oblastní konference

USNESENÍ
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z jednání konference oblastního severomoravského svazu házené, konané dne 31. března 2009 
v Ostravě, Hornická 54

________________________________________________________________________________

A. Bere na vědomí:

1. volbu pracovního předsednictva ve složení: p. Rudolf Jaroň, p. Jiří Štefek, p. Pavel Bochnia, 
p. Antonín Martiník, p. Miroslav Bartoň, ing. František Fiedler, p. Vangelis Simu, za VV ČSH 
Jaroslav Chvalný

2. volbu mandátové komise ve složení: p. Pavel Bochnia, p. Halada Pavel, p. Alois Chmelíř,
3. volbu volební komise ve složení: p. Jiří Štefek, p. Petřek Jaroslav, p. Pavlík Miroslav,
4. volbu návrhové komise ve složení: p. Vangelis Simu, p. Jaroň Petr, p. Čerkovský Jiří.

B. Schvaluje:

1. zprávu o činnosti OSSH za období 2005 – 2009, přednesenou předsedou VV p. Rudolfem 
Jaroněm a doplněnou o zprávy předsedů odborných komisí,

2. zprávu o výsledku hospodaření OSSH za rok 2008 přednesenou p. Janou Hloušovou,
3. rozpočet OSSH na rok 2009 přednesený p. Janou Hloušovou,
4. po řádně provedených volbách schvaluje na období 2009-2013 tyto členy VV OSSH:

• Předseda OSSH Jaroň Rudolf
• Předseda soutěžní komise Štefek Jiří
• Předseda komise rozhodčích Simu Vangelis
• Předseda komise mládeže Bochnia Pavel
• Předseda trenérsko-metodické Bartoň Miroslav
• Předseda komise rozvoje Kořínek Aleš
• Člen výkonného výboru Petřek Jaromír

5. po řádně provedených volbách schvaluje zvolené kandidáty do VV ČSH:
• Předseda ČSH Chvalný Jaroslav
• Předseda soutěžní komise Svoboda Stanislav
• Předseda komise rozhodčích Dolejš Ivan
• Předseda komise mládeže Černý Tomáš
• Předseda komise rozvoje Bárta Tomáš
• Předseda ekonomické a marketingové komise Kolář Aleš
• Předseda legislativní komise Jakub Ladislav
• Předseda reprezentační komise Pelech Miroslav
• Předseda trenérsko-metodické komise Kekrt Jiří

6. po řádně provedených volbách schvaluje zvolené kandidáty do KRK (kontrolní a revizní 
komise) ČSH

• člen Čerkovský Jiří
• člen Fiedler František
• člen Jaroň Petr
• člen Balatka Petr
• člen Halašta Josef
• člen Palečková Jana
• člen Perglová Vlasta
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7. po řádně provedených volbách schvaluje za členy  Rady ČSH
• člen Adámek Libor
• člen Pelech Miroslav

C. Pověřuje

1. výkonný výbor OSSH svoláním zástupců oddílů na společnou poradu před losováním 
nového soutěžního ročníku 2009-2010, za účelem optimalizace organizace žákovských 
soutěží.

D. Ukládá

1. Delegátům konference informovat v oddílech a klubech o závěrech konference OSSH 
Ostrava.
T.: ihned
Z.: delegáti konference

2. Výkonnému výboru OSSH Ostrava projednat všechny diskusní příspěvky na svém prvním 
zasedání po volební konferenci, dne 21. 4. 2009.
T.: 21. 4. 2009
Z.: předseda VV OSSH

V Ostravě, dne 31. 3. 2009

Návrh usnesení předložila návrhová komise.

Rudolf Jaroň, v.r.
předseda VV OSSH
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