Zpráva o činnosti oddílu házené za rok 2017 a do konání VH v roce 2018
Stav členské základny: dle Statistiky TJ k 1.1.2018 - oddíl házené 317 členů
Výbor oddílu: 13 členů, pravidelně 1x za 14 dní, užší výbor dle potřeby,
účast hostů a poradců: Jan Král (starosta TJ), Radek Flajsar (sportovní manager)
Komise: trenérskometodiská, organizační, finanční, hospodářská, propagační, grantová
Počet družstev v soutěžích: 8 (ústně)
Výsledky soutěžního ročníku 2016/2017:
Muži:

starší dorost:
mladší dorost:
starší žáci:

mladší žáci:

minižáci:

9. místo, 8-1-13, baráž 5-0-1
Český pohár postup do 5. kola, kde o postup mezi 8 nejlepších družstev jsme
byli vyřazeni prohrou s Hranicemi
1. liga, 2. místo, 19-1-2
Česko-slovenský pohár - Bratislava, 2. místo
1. liga, 1. místo, 20-2-0, Mistři ČR
Česko-slovenský pohár - Bratislava, 1. místo
Liga Vysočiny (7. družstev) "A" 1. místo, "B" 2. místo
ŽL přebor ČR, 25 účastníků z celé ČR, 6 turnajů (každý s
každým) 5. místo, 20-0-4
Liga Vysočiny (celkem 12. družstev) "A" ve skupině východ 1. místo, ve
finále 3. místo "B" ve skupině západ 4. místo, pohár předsedy KSHV
6. místo
Do finále Házenkářského desetiboje (přebor ČR) se družstvo mladších žáků
v této sezoně neprobojovalo.
Minižáci a přípravka odehrály turnaje Ligy Vysočiny, turnaje M.H.I.L (minihandball- inter-liga) N. V., Stupava + DP Stavebni CUP, Ssport Cup +další
turnaje.

Přebory ČOS v žákovský kategoriích:
Přebory ČOS pro rok 2017 byly vypsány pro kategorie minižáků, uskutečnily se v Kostelci na Hané a
v obou kategoriích naše družstva minižáků zvítězily.

Výsledky soutěžního ročníku 2017/2018 (do konání VH):
Před zahájení mistrovských soutěží sezony 2017/2018 absolvovaly všechna družstva intenzivní
letní přípravu. Příprava probíhala v našem sportovním zařízení, kde jsou dnes pro přípravu ideální
podmínky a je to výhodné i po ekonomické stránce.
Příprava vrcholila účastí na turnajích pořádaných jak našim oddílem, tak i jinými oddíly. To, že
příprava na novou sezonu byla velmi kvalitní ukázaly velmi dobré výsledky všech družstev již
v těchto turnajích.

muži extraliga:

trenér Pavel Hladík, asistenti trenéra Tomáš Studený, Jan Běloch,
ved. družstva Standa Krčál
Na druhý rok působení v extralize zůstal základní kádr družstva prakticky
stejný pouze doplněný o talentované dorostence, kteří přešli do kategorie
mužů a již minulou sezónu střídavě nastupovali extralize.
Ambice družstva pro novou sezónu, druhý rok v extralize složitější než první,
začátek OK., ….
Základní část 10. místo, 7-1-14, Play aut nástavba o setrvání v extralize …
Český pohár postup do finále 4 – nejlepší 4 družsva v ČR , turnaj v Mostě
3.místo.
starší dorost 1. liga: trenér Robert Bárta, asistenti Jan Kupa, Jan Běloch, Michal Studený
1. liga, po 19 kolech 2. místo,
Česko-slovenský pohár ?
mladší dorost 1. liga: trenér Jan Běloch, asistenti Robert Bárta, Jan Krejz, Luďa Valoušek
1. liga, po 19 kolech 1. místo, pouze jedna porážka
Česko-slovenský pohár ?
starší žáci:
trenéři Radek Flajsar, Václav Špaček,
družstva A a B
Liga Vysočiny (9. družstev) Obě družstva postoupily do finálové skupiny,
kde po prvním turnaji "A" 1. místo, "B" 2. místo
ŽL přebor ČR, 25 účastníků z celé ČR, 6 turnajů (každý s
každým), po 4. kolech 8. místo
mladší žáci:
Standa Chalupa, Radek Beneš, Luďa Valoušek
družstva A a B
Liga Vysočiny (celkem 9. družstev) "A" ve skupině východ 2. místo, ve finále
po prvním turnaji 2. místo , "B" ve skupině západ 4. místo, pohár
předsedy KSHV po prvním turnaji na 3. místě.
Finále Házenkářského desetiboje (přebor ČR) se uskuteční 1.– 3 .6. v Novém
Veselí . Desetiboje se zúčastní celkem 6. družstev, které si vybojovali účast
v kvalifikacích, včetně družstva pořádajícího oddílu
minižáci:
M. Musil, M. Šedý, + pomoc některých rodičů, trénuje cca 30 dětí
přípravka
Minižáci a přípravka odehrály turnaje Ligy Vysočiny, turnaje M.H.I.L (minihandball- inter-liga) N. V., Stupava + DP Stavebni CUP, Ssport Cup +další
turnaje. V kategorii, kde jde především o radost ze hry a rozvoj pohybových
dovedností se neevidují výsledky, ale i přesto můžeme
naše
nejmenší
naděje pochválit, vedou si moc dobře. V této kategorii nám největší radost
dělá množství dětí, které má o házenou zájem.
Přebory ČOS v žákovský kategoriích:
V roce 2018 jsou opět vypsány pouze pro kategorie minižáků, uskuteční se v červnu a listopadu.
Iniciování založení oddílu házené a spolupráce TJ Sokol Žďár nad Sázavou
muži - 2. liga, mladší dorost - 1. ligy, mladší žáci, mini žáci.

Pořádané turnaje:
Muži:

Memoriál Dr. Josefa Smékal 8. ročník 2017 (prestižní turnaj - velká sportovní i
společenská úroveň) 4 družstva (N.V, po jednom družstvu z nejvyšších soutěží ze
Slovinska, Maďarska a Polska) připravujeme 9. ročník na začátek září
O pohár ředitele ZDT 49. ročník (se uskutečnil v lednu 2018) - pouze 3 družstva

Dorost:

Sokol Kempa Cup (družstva z ČR, Německa, Slovenska, Polska, Maďarska )
Nejkvalitnější turnaj pro mladší a starší v ČR, hraje se i v hale ve Žďáře ,
Třídenní turnaj, termín 19. až 21.ledna 2018, účast 10 + 10 družstev
Memoriál Lukáše Macka (16. ročník)
Celková účast 8 družstev st. dorost a 6 družstev ml. dorost z ČR, Slovenska a Polska

Žáci:

Sokol Cup, Trinet Cup, Ledoba Oil Cup, Kofola Cup, Gorivo Cup

"Rozhodni se sám" 10. ročník; kategorie mladších a starších žáků; termín poslední víkend v srpnu;
účast 10 + 7. družstev, zahraniční účast Maďarsko, Slovensko; ohlasy akce: účastněná družstva
vyjadřují s průběhem turnaje velkou spokojenost a oceňují jak sportovní hodnotu turnaje, tak i
přátelskou a poklidnou atmosféru, která celý turnaj provází.
připravujeme 11. ročník
Minižáci:

termín: druhá polovina srpna

DP Stavební Cup, Ssport Cup a již zmiňované turnaje M.H.I.L. pořádané v N. Veselí

Podrobné informace o jednotlivých výsledcích jak soutěžních utkáních, ta i pořádaných turnajů
najdete na našich internetových stránkách www.hazena.noveveseli.cz.
KCTM - krajské centrum talentované mládeže
Při našem oddíle funguje KCTM. Jde o projekt dotovaný krajem Vysočina, jehož cílem je podpořit
talentovanou mládež a umožnit jí sportovní růst pod dohledem kvalifikovaných trenérů. Jedná se
nejen o hráče N. Veselí, ale i ostatní talentované hráče prakticky z celého kraje Vysočina. Provádí se
především formou letních přípravných kempů a krátkodobých soustředění a účasti na turnajích.
Talentovaní žáci z jiných oddílů, kteří prošli KCTM mají možnost se uplatnit v prvoligových
dorosteneckých družstev TJ Sokol N. Veselí.
RHC - regionální házenkářské centrum
RHC projekt, který je zaměřen na rozvoj mládežnické házené v celém daném regionu, kde RHC
působí. Od 1.7. 2017 máme přidělené RHC samostatně (dříve s H. Brodem) pro chlapeckou
kategorii. Trenérem RHC je Radek Flajsar. Tento projekt se postupně rozvíjí, ale můžeme
konstatovat, že je to správná cesta, jak organizovat a propagovat mládežnickou házenou v celém
regionu (kraji Vysočina). Spolupráce mezi oddíly našeho kraje po této stránce je velmi dobrá.
TCM nový projekt pro talentovanou mládež. Přidělen našemu oddílu, začíná fungovat od 1.7.2017.
Poměrně tvrdé podmínky pro přidělení tohoto projektu ohledně kvalifikace trenérů a potřebného
zázemí (hala, rehabilitace, zdravotní personál, ubytování, … ) Projekt TCM přidělen pouze 4.
oddílům v chlapecké kategorii v ČR. Trenéři TCM Robert Bárta a Jan Běloch.

Reprezentace ČR
Výsledky novoveselského oddílu házené oceňují také reprezentační trenéři, v širším výběru
reprezentace mužů je brankář Víťa Schams, v reprezentaci juniorů jsou Matouš Valoušek, Vojta
Krčál, Ondra Skalický a Michal Studený. V dorostenecké reprezentaci jsou ve výběru naši hráči
Honza Kupa, Martin Štohanzl, Radek Flaizar, Jakub Flaizar, Jakub Grulich, Vojta Václav, Tomáš
Hofírek. Asistentem trenéra dorostenecké reprezentace je Pavel Hladík.
Anketách nejlepších sportovců kraje Vysočina, ČOS, okresu Žďár nad Sázavou jsou každoročně
vyhodnocováni úspěšná družstva i jednotlivci našeho oddílu.
Podle uvedených sportovních výsledků je nyní období, kdy se našim družstvům velmi daří. Stalo se
již téměř pro veřejnost samozdřejmostí, že naše dorostenecká družstva získávají tituly přeborníků
ČR. Málo kdo si však uvědomuje kolik práce hráčů, trenérů a funkcionářů to představuje a jakou
propagaci novoveselská házená dělá jak městysu Nové Veselí tak i kraji Vysočina v rámci celé ČR. Je
republikovým paradoxem, že městys s 1300 obyvateli dosahuje takových sportovních úspěchů. Je
velmi obtížné tento stav trvale udržet, jak po výkonnostní, ale hlavně po finanční stránce. Věřím,
že ze strany hráčů, trenérů i funkcionářů se pro to uděláme vše, co je v možnostech našeho oddílu
a že i podpora městyse a kraje bude odpovídající soutěžím, které naše družstva hrají.
Poděkování: - hráčům za přístup k tréninkům, reprezentaci oddílu a v neposlední řadě za
zmiňované výsledky
- trenérům, kteří vedle hráčů mají největší podíl na prezentovaných výsledcích
- členům výboru oddílu (organizace zápasů, turnajů, zajišťování fin. prostředků, ...)
- podpoře Městyse (zázemí sportovní haly)
- sponzorům
- fanouškům
- zkrátka poděkování všem, kteří pomáhají s činností okolo házené a podporují
házenou v Novém Veselí.

Bílek Miloš
oddíl házené

