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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ – Výkonný výbor  

Datum: 15. 9. 2022, Čas: 11:30 – 14:00,  

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

VÝKONNÝ VÝBOR 
 

 
Přítomni: Jan Fedák, Marcel Holl, Petr Huk, 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 v kompletní složení a poděkoval jim za vzorný přístup do 
nového mandátního období. Následně byl schválen program jednání. 
 
 
Add. 2) Nejdůležitější body k řešení: 
 
1, Ustanovení personálního obsazení a odborných komisí  
     - po uskutečnění VH RSHb (7.6.2022) proběhlo elektronické hlasování k předloženému návrhu 
     - dne 30.6.2022 byla rozeslána na všechny příslušné důležité složky RSHb a ČMSHb schválená  
       personální struktura s účinností od 1.7.2022 (je i přílohou tohoto zápisu) 
 

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


REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU 
PRO ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ 

 

RSHb ČECHY SEVER 

  Regionální svaz hokejbalu evidenční číslo RSHb: 35 bankovní spojení: 

  pro Ústecký a Liberecký kraj mobil: +420 604 505 628 FIO banka 
  Skorotická 643/1 e-mail: info@rshbcechysever.cz č. ú. 2900736741/2010 

  400 01 Ústí nad Labem web: www.rshbcechysever.cz č. ú. pro matriční úkony: 2500736742/2010 

    IČ: 22769137, DIČ: CZ22769137 

 
  Odvozená právní subjektivita od ČMSHb – registrace stanov u MV ČR: VPS/1-1622/90-R, datum vzniku RSHb: 1. 9. 2011 

 

 
2, Finanční odměny (mzdy) za sezonu 2021/2022 
     - J.Fedák má ze 75% připravenou (klasickou) návrhovou tabulku 
     - J.Fedák dopracuje návrh a předloží jej do 26.9. ke schválení VV 
     - vyjádření členů VV do 30.9., následně JF zajistí v kooperaci s účetní výplatnice a rozeslání plateb 
 
3, Dušičky – vzpomínka na zesnulého Leoše Raka a Ladislava Grunta 
     - M.Jelen již na předchozím jednání přednesl svou myšlenku, VV podnikne další kroky 
     - dušičkové věnce zajistí M.Rus 
     - prověřit, kde se nachází příslušné hroby (L.Rak – Církvice?, L.Grunt – Louny/Žatec?) 
     - položení věnce přes M.Jelena (L.Rak) a jednoho člena VV dle jejich možností (L.Grunt) 
     - uctění památky, decentně i přes regionální web (M.Jelen přes J.Cíchu) 
 
4, Trofej L.Raka – individuální cena  
     - M.Jelen představil nápad, návrh realizace a již vypracované nákresy 
     - vyčká se na výsledky volební VH ČMSHb, následně se sejít se zvoleným vedením a od toho se bude  
       odvíjet další postup 
     - VV je ochoten se finančně na výrobě trofeje čtvrtinovým/třetinovým podílem 
 
5, Volební VH ČMSHb – pátek 23.9.2022 od 18:00, Praha 
     - připomenutí schválených delegátů: Daniel Dvořák, Jan Fedák, Marcel Holl, Milan Jelen, Tomáš Laibl,  
       Pavel Norek, Martin Rus (náhradníci: Jiří Cícha, Ondřej Holl, Petr Huk) 
     - přítomní členové VV, kteří jsou zvolenými delegáty potvrdili účast, JF prověří účast D.Dvořáka 
       a P.Norka 
 
 
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 2022 podána v řádném termínu 
                      - důležité pro regionální rozpočet je, že v žádosti na rok 2022 nedošlo k výraznému poklesu 
                        fin. prostředků, ze strany ČMSHb nastíněno s ohledem státní dotace ponížení cca o 10%  
 
3, inventární majetek – aktualizace po předání účetnictví za rok 2020 a 2021, prozatím v kanceláři účetní  
                                 (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 
                                           - celková aktualizace po uskutečnění řádné a volební VH 2022 
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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 
      * informace z doslechu, že se již dva roky neregistrovaná soutěž nehraje = zjistit stav a důvody 
 
9, turnaj regionů v různých kategoriích (U13, masters, muži, dívky U15) – dle vyhlášených propozic  
                                                                                                         a početní základny 
 
10, regionální plánované akce a turnaje: 
     - kemp mládeže, netradiční – 3 na 3 či retro, penalty  
     - 10 let RSHb (prezentace, forma akce) – z důvodu C19 neskutečněno, odklad až na výročí 15-i let 
     - masters – pracovní termín 24.+25.6.2023, základní přípravy přes MR, získat kontakty na komunitu (MJ  
                      a TL) 
     - show (dle vzoru beach), all stars? 
 
11, 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), 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  
      * nastínit při galavečeru a pak aktualizace nových dat (poslední sezony) 
 
12, - M.J. zajistí výrobu ubrusů na stůl pro vyhlašování > úkol přebral M.Rus, zjistí možnosti 
 
13, podnět HC Nordics Most – speciální trofej 
      J.Cícha s J.Fedákem přednesl návrh názvu = zlatá/Severní/Severočeská píšťalka 
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     - 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) 
 
14, - 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.), směr k sezoně 2022/2023 
 
15, 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 
                               9.5.2022 aktualizace: proběhla diskuze s T.Syryčanským, v horizontu dvou let plast  
                               nebude, během pandemie zničeny více užívané plochy, vyvolat schůzku v roce 2024? 
                               prozatím vyvolat jednání v kruhu regionu a T.Syr., možnost bezúročné půjčky od  
                               ČMSHb jako florbal? 
    - 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 
    - Dubí? – areál SK 
 
16, V.Řezáč – schůzka a spolupráce regionů > v lednu proběhlo první setkání, další je v plánu po skončení  
                                                                  sezony   dle možností a situace 
                                                               > od VH reg. Čechy-Střed nový předseda Roman Němeček,  
                                                                  navázat na spolupráci 
 
17, utkání pod vlivem alkoholu > do budoucna zjistit řešení, jak před/po utkání postupovat 
                                               úkol k dořešení ?! 
 
18, termín dalšího jednání VV > po uskutečnění VH ČMSHb, říjen 2022, diskuzi nad termínem vyvolá JF 
 
 
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, září k nové sezoně 

 
 
Add. 5) Diskuze: 
           
          - Minipřípravka a přípravka > v případě přihlášek o minimálně čtyř týmů, bude zájem o uspořádání  
            soutěže pod vlastním regionem (kooperace s LK ČMSHb) 
          - O.Holl > podchytit potenciál a odborné zkušenosti v oblasti médií, personální obsazení po VH 
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Termín příštího setkání VV RSHb: ??. 10. 2022 v ????? od ??:??    
 
 
 
V Ústí nad Labem, dne 16. 9. 2022 sepsal Jan Fedák 
Ověřil: Tomáš Laibl a Aleš Zuna 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

• Personální struktura k 1.7.2022 
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