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CELKOVÁ ORGANIZACE AKCE:
Turnaj byl pořadatelem velmi dobře připraven a zorganizován. Dovolím si poznamenat, že
ještě nikdy jsem neviděl v národní házené takto výborně připravenou a skvěle zorganizovanou akci!
Turnaji přálo i nádherné slunečné počasí, pouze v pátek dopoledne byl nepříjemný silný vítr,
který však od pátečního odpoledne ustal. Rozhodně bylo dobré, že vůbec nepršelo.
Turnaj se hrál pod záštitou hejtmana jihomoravského kraje.
Slavnostní zahájení
Slavnostní zahájení turnaje bylo velmi dobře pořadatelem připravené. Na tomto ceremoniálu
byli přítomni místostarosta Miroslavi a předseda okresního sdružení ČUS Znojmo.
Vlastní průběh turnaje
Všechny zápasy byly odehrány dle časového plánu turnaje. Jedinou výjimkou bylo v pořadí
desáté turnajové utkání, kdy Draken Brno a Kyšice začaly hrát o deset minut dříve. Důvodem byla
skutečnost, že místní farář požádal pořadatele, aby v době pohřebního pochodu kolem hřiště se
nehrálo a takto se podařilo, že smuteční pochod prošel kolem hřiště o přestávce tohoto utkání.
V pátek odpoledne jsem coby předseda jihomoravské oblasti předal z pověření předsedy VV
SNH čestný titul ZASLOUŽILÝ FUNKCIONÁŘ SVAZU NÁRODNÍ HÁZENÉ Mgr. Bořivoji
Zieglerovi z oddílu TJ Olbramovice, který toto nemohl ze zdravotních důvodů převzít na
květnových mezizemských utkáních dospělých na hřišti 1. NH BRNO.
Ukončení turnaje a rozdání cen
I tento ceremoniál byl pořadatelem velmi dobře připravený, bylo připraveno i velké
množství cen, které udělaly dětem velikou radost.
Uzpůsobení hřiště pro tento sportovní podnik
Pro tuto akci pořadatel oproti normálnímu stavu na hřišti umístnil dostatek zahradních
laviček a stolů – všechno bylo opatřeno i provizorní střechou, takže bylo vždy možné schovat se do
stínu. Byl také na hřišti mobilní bufet, kde bylo možné po celý průběh akce zakoupit občerstvení.
Dále bylo instalováno rozhlasové zařízení.
Diváci
Diváci chodili do hlediště krásného miroslavského hřiště na všechny zápasy v hojném počtu,
nejvíce jich však pochopitelně bylo vždy při utkáních domácího družstva. Tady stojí za
poznamenání, že v pátek dopoledne přišli do hlediště i žáci místní základní školy se svými
učitelkami..

Rozhlasová relace + časomíra
Rozhlasová relace probíhala během všech turnajových utkáních s výjimkou doby, kdy na
nedalekém hřbitově probíhal pohřeb, což je pochopitelné. Dá se tato rozhlasová relace hodnotit jako
velice zdařilá.
Během všech utkáních byla v provozu i světelná tabule, která informovala přítomné diváky
o odehraném čase a aktuálním stavu zápasu.
Ubytování
Družstvo Drakenu Brno bylo ubytováno na pokojích (postele s povlečením) u benzínové
stanice. Ostatní družstva potom přespávala v základní škole. Rozhodčí byly ubytováni
v soukromém domě na postelích s povlečením.
Vše bylo nedaleko od hřiště. Nikdo z účastníků během celé akce si na ubytování nestěžoval.
Stravování
Veškeré stravování probíhalo v jídelně domu s pečovatelskou službou. Jídlo bylo velmi
chutné, porce dostatečné, dokonce ještě kuchařky nabízely možnost přidání. Vždy bylo k jídlu
připraveno něco navíc, např. ovoce a zelenina, případně čokoládová tyčinka nebo třeba ledňák.
Pokaždé bylo připraveno i dostatek pití.
I toto bylo nedaleko hřiště a od účastníků akce, jak vedoucích družstev, tak i rozhodčích
jsem slyšel na stravování jen samé pochvalné hodnocení.
Zajištění zdravotnické služby
Zajištění zdravotnické služby bylo zajištěno v průběhu celé akce, jak při zápasech, tak poté i
při večerním programu na hřišti. Místní zdravotnice v průběhu každého zápasu byla připravena
bezprostředně u hrací plochy a pokud rozhodčí povolal pomoc zraněné hráčce z lavičky, tak také
ihned doběhla ke zraněné hráčce, pomohla jí společně s trenérem dovést na střídačku a tam jí také
ošetřila. Poté byla připravena i po utkáních ošetřit odřeniny apod.
Při sobotním večerním programu došlo ke dvěma zraněním, hráčka Žatce se nešťastně řízla
nožem při krájení melounu do ruky, k tomuto musela být přivolána rychlá záchranná služba a
hráčka Kyšic zase nešťastně upadla na ruku při tancování na koncertu u hřiště. Obě tato zranění
byla nakonec ošetřena ještě v sobotu ve večerních hodinách v krajské nemocnici Znojmo.
Páteční večerní program na hřišti
V pátek večer bylo sehráno utkání „Čechy-Morava“ hráček, které nehrály v základních
sestavách jednotlivých družstev. Utkání obětavě odpískal jeden z turnajových rozhodčích Jan Musil.
Toto vždy udělá radost těm hráčkám co spíše celý turnaj sedí na střídačce, tak si alespoň v tomto
exhibičním utkání s chutí zahrají.
Sobotní večerní program na hřišti
V sobotu večer byl v bezprostřední blízkosti hřiště na připraveném podiu koncert dvou
dětských kapel, nejprve hrála cca jednu hodinu skupina chlapců, poté stejný čas předváděly své

umění děvčata (s výjimkou bubenice všechno hráčky družstva Miroslavi)
Další nabídka pořadatele pro účastníky P ČR st. žákyň
Dále pořadatel rozdal zadarmo účastníkům této akce (to znamená hráčkám, trenérkám a
trenérům i rozhodčím) lístky na místní zámek, který byl v posledních dvou letech obcí Miroslav
zrekonstruován. Mimo vlastního zámku mohli účastníci turnaje shlédnout v zámku umístněné:
 výstava architektonických modelů Prof. ing. arch. Zdenka Fránka
 výstava plastik, soch a obrazů akad. sochaře Pavla Krbálka
 výstava "Návrat Slovanské epopeje na Moravu" jako velkoformátové puzzle A.
Počarovská a kolektiv
 výstava modelů ze stavebnice Lego Daniela Sterzika
Doporučení
Závěrem mohu doporučit oddíl Miroslavi na pořádání takovýchto významných
celostátních akcí. Dokonce si dovolím uvést, že pokud by oddíl Miroslavi projevil zájem cokoli
pořádat, tak mu toto bez váhání svěřte.
Takto početný a sehraný kolektiv obětavých pořadatelů se opravdu jen tak někde
nevidí!

NÁVRHY, PŘIPOMÍNKY, POZNATKY:
V průběhu celé akce nepřišel nikdo za mnou s nějakým návrhem, připomínkou nebo
poznatkem.
Osobně si však opět dovolím poznamenat, že je velmi dobře, že i na Pohárech ČR se udělují
v posledních letech medaile. Děti z nich mají velikou radost!
A potom si ještě dovolím ještě jednu poznámku. Není vhodné, aby rozhodčí, kteří jsou
nadelegováni na takovouto vrcholnou soutěž mládeže museli střídavě na půl dne odjíždět pískat
ligové zápasy dospělých. Ono pokud se dostaví všichni tři rozhodčí na celou akci jako to bylo
v tomto případě, tak se delegace jednotlivých utkáních Poháru ČR nechá celkem slušně udělat.
Nicméně kdyby některý rozhodčí z důvodu např. nemoci nebo zaměstnání nemohl dojet nebo musel
předčasně odjet, tak by vznikl pro řídící komisi Poháru ČR nelehký úkol co s tím udělat a nemohli
bychom se potom ani divit, že jednotlivá zúčastněná družstva by si poté oprávněně stěžovala co to
stojí jejich oddíly peněz a potom není zajištěn ani pořádný rozhodčí.
PŘÍLOHY K TÉTO ZPRÁVĚ:
Jako přílohu přiloženou k této zprávě posílám 15x zápis o utkání + 6x soupisku družstva.

V Humpolci 21.6.2016 ….. Stanislav Vošický – ředitel turnaje.

