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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ – Výkonný výbor  

Datum: 1. 4. 2021, Čas: 10:00 – 12:45,  

Místo: Chabařovice, Smetanova 683 (fa ZDEMAR – zasedací místnost) 
 

VÝKONNÝ VÝBOR 
 

 
Přítomni: Jan Fedák, Marcel Holl, Milan Jelen, Tomáš Laibl, Martin Rus 
 
Omluven: Aleš Zuna (sekretář) 
 
Host: - 
 
 
Program: 
 

1. Zahájení, schválení programu setkání 
 

2. Nejdůležitější body k řešení  
 

3. Kontrola stavu plnění úkolů (předchozí zápis jednání VV) 
 

4. Podněty k řešení 
 

5. Diskuze 

 
 
Zápis ze setkání: 
Add. 1) Zahájení, schválení programu setkání: 
 
Předseda Milan Jelen přivítal své přítomné kolegy, poděkoval za vynaloženou cestu a čas v tomto 
neobvyklém a náročnějším období. Zároveň „uvedl do úřadu“, do základního obrazu a představy nového 
člena VV Marcela Holla. Následně byl schválen program jednání. 
 
 
Add. 2) Nejdůležitější body k řešení: 
 
 1, Závěr sezonního ročníku – postoj VV, schůzka klubů, apod. 
     - VV se dohodl, že další postup se bude odvíjet od postoje ČMSHb k vyšším soutěžím, možnostem   
       organizace regionálních utkání (vládní opatření a podmínky) a také po prodiskutování celé situace  
       s kluby. Momentálně není na místě soutěže anulovat, vyčkáme a vyhodnotí se v následujících týdnech     
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     (pravidla pro sportování, časové a termínové rozhraní, atd.). Pokud to bude na místě, VV svolá společné  
     setkání, které se zároveň opět spojí s již tradičně pořádanou předsezonní schůzkou. 
   - J.Fedák v základních bodech přednesl plány NSA, zejména pak hlavní projekt „restart sportu“ a jeho  
     rozfázování 
   - J.Fedák upozornil, že bude třeba řešit případné navrácení poměrné částky za startovné (vše se odvíjí od      
     toho, jak proběhne závěr sezony a s ním spojené vynaložené náklady). 
   - J.Fedák konstatoval, že 2 týmy projevily zájem o účast v 1. lize. Podle přihlášek do soutěží bude třeba  
     řešit přerozdělení týmů dle výkonnosti (hrozí úbytek týmů i po pandemické situaci, naopak očekáváme  
     vyjednávání s týmy z Děčína, které hrály neregistrovanou soutěž).  
 
 
Add. 3) Kontrola plnění úkolů z posledních a předchozích jednání: 
 
Proběhla kontrola úkolů a splněné úkoly byly vyškrtnuty. Všechny body byly seřazeny dle smysluplnosti. 

ZELENĚ – aktuální, ŽLUTÉ – k průběžnému řešení, ŠEDĚ – aktuálně není k řešení 
 

1, obecná informovanost od členů VV  
2, dotace 2021 – stále je tlak na získávání prostředků z krajských zdrojů (VV kvituje myšlenku) 
                      - žádost na rok 2021 podána v řádném termínu 
                      - důležité pro regionální rozpočet je, že v žádosti na rok 2021 nedošlo k výraznému poklesu  
                        finančních prostředků 
3, inventární majetek – aktualizace po uzavření účetnictví roku 2020 (zajistí J.Fedák) 
4, organizační struktura RSHb – J.F. představil návrh na úpravu vedení činností a jejich následného  
                                              financování (stáhnout počet členů Mladé krve, zainvestovat do úzké  
                                              skupiny lidí), hrubý návrh VV již schválil na předchozím jednání  
                                              základní koncepce je připravena, možná realizace však až po stabilizaci  
                                              pandemické situace s ohledem na podrobnější rozpočet regionu   
5, - M.J. přednesl základní myšlenku konceptu mládeže, dále průběžně probírat s kluby 
    - promyslet způsob pobídky a profinancování 
    - VV navrhuje seznam měst a zástupců, kteří vytipují a zmapují aktuální situaci 
    - s oslovenými zástupci (fukncionáři) by se rád VV sešel před VH a daný stav Severočeského hokejbalu  
      probral u jednoho stolu a pokusil stanovit další kroky a cíle (podzim 2021? – vedení klubu, struktura,   
      úroveň, apod.) 
    - funkční: Děčín, Chomutov, Liberec, Most? (přes KMM), 
      zapracovat na: Kadaň? (J.F.), Litoměřice (přes KMM), Teplice (M.R.) či Dubí?,  
      řešit do budoucna?: Štětí, Žatec a Louny – T.L. zkusil přes místní DDM (není podpora, není funkcionář,  
      DDM má pouze 2 zaměstnance) 
6, - M.J. navrhuje změnit formát mládežnického turnaje SJC (myšlenka Mamut cupu?) 
      řeší KMM 
7, bílá místa v regionu, vznik nových klubů 
      řeší KMM 
8, - J.F. zjistí zájem Děčínských klubů pro zaregistrování do regionálních soutěží  
      řeší J.Fedák 
9, U13 – J.Fedák informoval o získané materiální dotaci od ČMSHb 
          - odsouhlasen realizační tým pro případné konání akce v roce 2021 (M.Tuček – M.Holl, A.Mejstřík,  
            „mladý“ asistent), navazují kroky ohlídá J.Fedák 
10, turnaj regionů v různých kategoriích (masters, muži, dívky U15) – dle vyhlášených propozic a početní  
                                                                                                   základny 
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11, regionální plánované akce a turnaje: 
     - kemp mládeže, netradiční – 3 na 3 či retro, penalty  
     - 10 let RSHb (prezentace, forma akce) 
     - masters 
     - show (dle vzoru beach), all stars 
     - galavečer (předávání cen) 
12, M. Rus - historické tabulky soutěží (web RSHb): 
      > web – historie (archiv) před 2012/2013 
      > síň slávy – prozatímní myšlenka, průběžné tvoření nápadů, odraz ze zpracovaného archivu 
      > M.R. informoval, že stále vyčkáváme na odezvu V. Paprance, jestli by nemohl pomoct s dohledáním  
         chybějících zápisů o utkání     
      > M.Rus představil své doplnění (další zpracovaná data), prodiskutovány myšlenky a další postup i      
         v návaznosti provázání s webem (a to i za účasti J.Cíchy), promyslet výši finančního odměnění a  
         zároveň propočítat a připravit přibližnou kalkulaci spojenou s náklady, které by bylo nutné pro změny  
         na webu vynaložit (založit složku pro historii stats a prodiskutovat formu prezentace) 
      > nová data rozeslat členům VV a J.Cíchovi 
      > M.Rus – zaktualizovat soubory týkající se zjištěných chyb na webu a zaslat zpětnou vazbu  
13,- J.F. podává info o průběhu předávání cen, stále chybí logo soutěže 2.ligy na poháru > v rámci příprav  
       ocenění 2020/2021 
     - M.J. zajistí výrobu ubrusů na stůl pro vyhlašování > úkol přebral M.Rus 
14, podnět HC Nordics Most – speciální trofej 
      J.Cícha s J.Fedákem přednesl návrh názvu = zlatá/Severní/Severočeská píšťalka 
     - VV se zamlouvá Severní/Severočeská s tím, že záleží s jakou formou bude spojena (anketou?) 
     - zlatá by mohla sloužit jako cena od ČMSHb jako vítěz mezi regiony nebo vítěz nejvyšších soutěží 
     - zapracování na logu pro plakety (J.Cícha) 
15, - J.F. = řešit propagaci soutěže Krajská liga (pojmenování, logo) 
     - M.J. přidává myšlenku na vytvoření jmen a pojmenování základních individuálních cen (střelec,  
       nahrávač, trenér, apod.) 
16, TVcom – dohoda proběhla a smlouva je uzavřena 
                - čekáme na originál smlouvy 
                - probíhá dohoda nad termínem zaškolení a testování 
17, Hudba při utkání – podnět I.Kučery na schůzce vedoucích týmů – dohoda na tom, že v sezoně  
                                 2020/2021 se odzkouší v play-off, dále řešit formu organizace (nákup aparatury,                                                                           
                                 uskladnění, obsluha, apod.) 
18, hřiště – Krupka > řešit se správcem T.Syryčanským otázky ohledně budoucnosti, plánů, možných       
                               oprav, …  
                            > při příležitosti Memoriálu (28.10.) proběhla diskuze s T.Syryčanským (oprava hřiště a     
                               položení plastové podlahy je v plánu, představa do dvou let) M.Rus přidává informaci,      
                               že se mluví o dotaci od města na položení plastu ještě v roce 2020, 5.4.2021  
                               informace aktualizována: v této době aktuální stav ovlivňuje pandemie, hrozí že                 
                               plánovaná investice bude na nějakou dobu vyškrtnuta 
    - hřiště v Proboštově je rozebrána a odkoupeno ze strany SK Dubí a mělo by být využíváno v jejich    
      společných prostorech 
    - v Bílině nově potažený povrch, ale bez lajnování na hokejbal 
19, V.Řezáč – schůzka a spolupráce regionů > v lednu proběhlo první setkání, další je v plánu po skončení  
                                                                  sezony   dle možností a situace 
20, utkání pod vlivem alkoholu > do budoucna zjistit řešení, jak před/po utkání postupovat 
                                               úkol k dořešení ?! 
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21, termín dalšího jednání VV > dle potřeby a aktuálně vyžadující situace, členové VV přislibují flexibilitu 
 
 
Add. 4) Podněty k řešení: 

  
- J.Cícha nabídl zájem a pomoc nad rozvojem regionu, zejména zkvalitnění úrovně webu ve směru  
  nafocení profilových hráčů všech týmů hrající regionální soutěže = schváleno 
- Valná hromada – vyčkáváme na pokyny od ÚRSHb 

 
 
Add. 5) Diskuze: 
           
          - J.F. podává informaci, že k 31.3. bylo přijato zpracované daňové přiznání a v následujícím týdnu  
            bude odevzdáno na FÚ 
          - J.F. podává informaci, že přes zimní období byla využita možnost podílení se ve vyhlášeném         
            projektu TK ČMSHb na získání tabletů pro elektronický zápis 
          - M.J. navrhnul, aby na dušičky byl položen věnec L.Rakovi (zřejmě má náhrobek v Církvicích) jako  
            vzpomínkový projev úcty  
 
 
 
Termín příštího setkání VV RSHb: ??. ??. 2021 v ??? od ??:??    
 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem, dne 5. 4. 2020 sepsal Jan Fedák 
Ověřil: Tomáš Laibl a Martin Rus 
 
 
 
Přílohy: 

• X 

 

mailto:info@rshbcechysever.cz
http://www.rshbcechysever.cz/

