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Předmět
Odesílatel
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RE: žádost o schůzku
Ing. Radek Bendl <bendl@chf.cz>

Adresát

'ALKH' <info@alkh.cz>, <novotny@chf.cz>, <simu@chf.cz>, <vangelissimu@gmail.com>,
<zdarsky@chf.cz>, <zdarskyj@seznam.cz>, <duda@chf.cz>, <vlhaber7@gmail.com>,
<haber@chf.cz>, <tomas.augustyn@seznam.cz> 3 dalších...

Kopie

<agentura@skp.cz>, <michal.balharek@seznam.cz>, <srbav@seznam.cz>,
<drobil@drobil.com>, <msafranek@matpl.cz>, <hccementhranice@seznam.cz>,
<mbabak@centrum.cz>, <bartonmiroslav@seznam.cz>, <david.cihal@seznam.cz>,
<zdenek@materna.cz> 5 dalších...

Datum

2017-05-09 11:07

Dobré dopoledne,
nevím, na základě jakých informací a od koho konkrétně píšete o zpochybňování ALKH ze strany Exeku vy ČSH?
Konzistentně tvrdím/e, že vznik samostatně a se vší odpovědnos fungujících subjektů může našemu sportu
prospět, pokud jeho cílem bude jeho rozvoj a zkvalitnění.
Stále si ale nerozumíme v tom, o co jsem Vás, všechny zástupce klubů, žádal a doposud neobdržel – tedy vyjasnit
formou deklarace statutárních orgánů klubů ( viz můj email z 28.4. níže), že v rámci jednání s ČSH zastupujete Vy
osobně (resp. společně s místopředsedou, resp. Váš celý VV) názorově i ve všech rozhodnu ch všechny členy
Asociace. Tedy, k jakým právním závazkům a právnímu jednání jste oprávněn/i. Nikoliv tedy jen souhlas
statutárních zástupců klubů o nominaci konkrétního jména za klub pro účast v ALKH.
Nicméně, protože urgentně požadujete schůzku ohledně jediného tématu, o kterém již Exeku va ČSH jednala na
svém posledním zasedání, předávám tuto záležitost předsedovi Soutěžní komise, do jehož kompetence tato
oblast spadá, Jiřímu Žďárskému (email: zdarskyj@seznam.cz, tel.: 602 951 852), aby se s Vámi domluvil na
termínu schůzky.
S pozdravy,

Radek Bendl
Prezident
Český svaz házené, z.s.
+420 273 160 086 | bendl@chf.cz | chf.cz
Bolzanova 1615/1, Praha 1, 110 00
From: ALKH [mailto:info@alkh.cz]
Sent: Sunday, May 07, 2017 9:29 AM
To: Ing. Radek Bendl; novotny@chf.cz; simu@chf.cz; vangelissimu@gmail.com; zdarsky@chf.cz;
zdarskyj@seznam.cz; duda@chf.cz; vlhaber7@gmail.com; haber@chf.cz; tomas.augustyn@seznam.cz;
augustyn@chf.cz; sramkova@chf.cz; belka@chf.cz
Cc: agentura@skp.cz; michal.balharek@seznam.cz; srbav@seznam.cz; drobil@drobil.com; msafranek@matpl.cz;
hccementhranice@seznam.cz; mbabak@centrum.cz; bartonmiroslav@seznam.cz; david.cihal@seznam.cz;
zdenek@materna.cz; hcb-karvina@seznam.cz; babec11@seznam.cz; vladorsag@seznam.cz; 'Stanislav Svoboda';
'Jan Sviták'
Subject: Re: žádost o schůzku

Vážený pane prezidente, vážení členové Exekutivy ČSH,
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dle mých informací dochází i nadále z Vaší strany k určitému zpochybňování ALKH, jako platformy k
zastupování všech extraligových klubů. V minulé emailu jsem Vám zaslal veškeré dokumenty, které
tuto skutečnost potvrzují. Dnes tedy ještě připojuji plné moci těch účastníků ustavující schůze
ALKH, kteří nejsou ve svých klubech statutárními zástupci, ale byli oprávněni v této věci jménem
klubů jednat. Věřím, že tímto dokumentem odstraním poslední možné pochybnosti, byť od samého
začátku by Vám jistě mělo jít více o problematiku samotnou, než o neustálé zpochybňování toho,
zda pro Vás může být ALKH partnerem k jednání.
Dovoluji si Vás tedy opakovaně požádat o okamžitou schůzku, na které bychom, jako zástupci
všech extraligových klubů, rádi diskutovali o podobě naší nejvyšší soutěže pro ročník 2017/2018.
S pozdravem
Jan Schneider, předseda
--Asociace ligových klubů házené, z.s.
Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6 – Strahov
www.alkh.cz
E: info@alkh.cz
T: +420 777 837 883

Dne 2017-05-02 23:19, ALKH napsal:
Vážený pane prezidente, členové Exekutivy ČSH,
v příloze emailu si Vám dovoluji zaslat vyjádření k závěrům 15. jednání Exekutivy ČSH, o kterých
jsme byli informováni emailem dne 28. 4. 2017.
S pozdravem
Jan Schneider, předseda ALKH
--Asociace ligových klubů házené, z.s.
Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6 – Strahov
www.alkh.cz
E: info@alkh.cz
T: +420 777 837 883
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Dne 2017-04-28 12:45, Ing. Radek Bendl napsal:

Vá ž ený pane př edsedo,
ano, vč era byla Exekutiva a jak jsem Vá m i pů vodně psal, př edal jsem Vá š dopis k projedná nı́ jejı́m č lenů m
s ná sledujı́cı́m zá vě rem:
Exekutiva CSH se na své m jedná nı́ dne 27.4. zabý vala dopisem, zaslaný m př edsedou jmenované asociace
(ALKH) – i vzhledem k tomu, ž e nenı́ zná m prá vnı́ status, ani obsah č innosti tohoto spolku, ž ádá me tı́mto
vš echny č leny zmı́ně né asociace, aby jednotlivě a jasně deklarovali, ž e je od té to chvı́le ve vš ech
zá lež itostech (tedy zejmé na tě ch zmı́ně ný ch v dopise i ná sledné m emailu) zastupujı́, př i jedná nı́ s CSH,
jmenovanı́ zá stupci tohoto spolku, tedy př edseda pan Jan Schneider a mı́stopř edseda pan Vojtě ch Srba,
kteř ı́ tento dopis zaslali.
Toto stanovisko oč eká vá me formou prohlá š enı́ statutá rnı́ho zá stupce/ů jednotlivý ch klubů /č lenů tohoto
spolku.
Vá mi zaslaný dopis s obsahem té mat zası́lá me v př ı́loze.
Ná sledně , na zá kladě tě chto vyjá dř enı́, navrhneme termı́n schů zky.
Pě kný vı́kend,

Chyba! Není zadaný název souboru.Radek Bendl
Prezident
Český svaz házené, z.s.
+420 273 160 086 | bendl@chf.cz | chf.cz
Bolzanova 1615/1, Praha 1, 110 00
From: ALKH [mailto:info@alkh.cz]
Sent: Friday, April 28, 2017 9:15 AM
To: Ing. Radek Bendl
Subject: Re: žádost o schůzku

Vážený pane prezidente,
dovoluji si Vás požádat o informaci, zda a s jakým výsledkem byla včerejší Exekutivou
projednána výzva Asociace ligových klubů házené k dalšímu jednání o podobě Extraligy
2017/2018.
Děkuji Vám.
S pozdravem
Jan Schneider
--Asociace ligových klubů házené, z.s.
Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6 – Strahov
www.alkh.cz
E: info@alkh.cz
T: +420 777 837 883
Chyba! Není zadaný název souboru.

22.05.17 8:17

Blueboard.CZ Webmail :: RE: žádost o schůzku

4z5

https://webmail.blueboard.cz/?_task=mail&_safe=1&_uid=39&_mbo...

Dne 2017-04-19 09:15, Ing. Radek Bendl napsal:

Vážený pane nově zvolený předsedo,
Vážený pane nově zvolený místopředsedo,
dnes jsem si úplnou náhodou přečetl Vaši emailovou zprávu, zaslanou dne 17.4. – náhodou proto, že skončila
v mém spam boxu, do kterého často nechodím.
Dopis je sice adresován mě, ale jedná se o tak zásadní a nové sdělení, že s ním musím nejdříve seznámit členy
Exeku vy ČSH.
Pokud tedy bude v termínu jednání Exeku vy příš čtvrtek zřejmé, že zmíněný subjekt opravdu existuje, pak
se jeho obsahem budeme zabývat a jistě přijmeme i jasné stanovisko, které Vám budeme následně
komunikovat.
Po minulých velmi nega vních zkušenostech z jednání s EL kluby oceňujeme Vaši deklarovanou snahu
komunikace aktuálních témat i zmíněné spolupráce na projektech, které zajis házené jako celku lepší
ekonomické podmínky, než doposud.
S pozdravy,

Chyba! Není zadaný název souboru.Radek Bendl
Prezident
Český svaz házené, z.s.
+420 273 160 086 |bendl@chf.cz | chf.cz
Bolzanova 1615/1, Praha 1, 110 00
From: ALKH [mailto:info@alkh.cz]
Sent: Monday, April 17, 2017 8:57 PM
To: bendl@chf.cz; info@chf.cz
Subject: žádost o schůzku
Importance: High

Vážený pane prezidente,
v příloze Vám zasílám informaci o založení Asociace ligových klubů házené a současně si Vás
dovoluji požádat o pracovní schůzku, pokud možno v co nejkratším termínu.
Děkuji Vám.
S pozdravem
Jan Schneider, předseda ALKH
-Asociace ligových klubů házené, z.s.
Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6 – Strahov
www.alkh.cz
E: info@alkh.cz
T: +420 777 837 883
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Chyba! Není zadaný název souboru.
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