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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ – Výkonný výbor  

Datum: 21. 1. 2023, Čas: 12:30 – 14:15,  

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

VÝKONNÝ VÝBOR 
 

 
Přítomni: Jan Fedák, Marcel Holl, Petr Huk, Tomáš Laibl, Martin Rus, Aleš Zuna (sekretář) 
 
Omluven: Milan Jelen 
 
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 se z jednání s dostatečným předstihem omluvil z rodinných důvodů, které členové VV 
přijmuli s pochopením. Po předchozí dohodě se řízením schůzky ujmul Jan Fedák. Program setkání byl 
schválen v celém předloženém znění. 
 
 
Add. 2) Nejdůležitější body k řešení: 
 
1, Finanční odměny (mzdy) za sezonu 2021/2022 – J.Fedák 
     - na základě minulého jednání a zadaného úkolu, došlo k jeho splnění, tj. k dopracování návrhové   
       tabulky, následnému předložení VV a možnosti vyjádření 
     - proběhlo elektronické hlasování k předloženému návrhu (5-1-0) 
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     - byla zajištěna kooperace s účetní (výplatnice), všechny platby byly rozeslány 
     - tato záležitost kompletně vyřešena a uzavřena 
 
2, Dotace 2022 – J.Fedák 
     - na základě výzvy bylo vyúčtování zasláno v řádném termínu, v celé výši o kterou bylo žádáno 
     - čekáme na možné čerpání aktuálního roku, bylo nastíněno možné ponížení z důvodu nižšího příjmu ze  
       strany státu,  
       jakmile dorazí předloha žádosti 2023 – opět se vyplní návrh, který bude před odesláním předložen VV 
 
3, Účetnictví 2022 – J.Fedák 
     - za rok 2022, zřejmě díky menšímu počtu dokladů a faktur, již zpracováno 
     - celá složka odeslána účetní, potvrzen příjem, po zpracování a konečném uzavření dojde k předání  
       uzávěrky na FÚ, potvrzení odevzdaného daňového přiznání bude opět zasláno na adresy členů VV  
 
4, Valná hromada RSHb 2023 – J.Fedák 
     - zřejmě uspořádání v tradičně probíhajícím období (před Covidem), tj. duben až červen 
     - vyčkáme na vyhlášení oficiálního termínu svazové VH a následně vydané pokyny (bude upřesněno, do  
       kdy budou muset pobočné spolky VH svolat) 
 
5, Galavečer – předávání cen na konci sezony 
     - celá kompetence udělena M.Rusovi 
     - ostatní členové VH budou k dispozici pro výpomoc dle potřeb M.R. 
     - J.Fedák doporučuje oslovit a zapojit I.Janáčka (administrativní i organizační spoleh) 
     - záchytné body pro základní přípravy: 
       termín, rozpočet (pronájem, catering, ceny pro síň slávy, letáky/PR/prezentace, logo, výpomoc  
       organizátoři – fotograf/hostesky/pořadatel) 
       úkoly - sponzoři a partneři, návrh jmen do síně slávy, sběr foto, logo síně slávy, ceny, web, Fb,  
                 Instagram, letáky, prezentace, pomocné síly, catering 
  
6, Masters turnaj: 
     - 3 na 3 
     - pracovní termín 2.+3.9.2023 (nahradí MJB) 
     - základní přípravy přes M.R., získat kontakty na komunitu (M.J. a T.L.) 
     - M.Rus připraví pracovní propozice (do konce února), následně kooperace s J.F. k finalizaci, O.Holla  
       požádat o vytvoření letáku a následnou propagaci přes sociální sítě 
     - v základu rozhodnout o formě turnaje, zejména registranovaný/neregistrovaný a z toho zaujmout  
       postoj k pojištění hráčů na turnaji 
     - využít navazující jednání klubů pro představení a zjištění prvnotních ohlasů, dále pak vyhlásit a  
       propagovat duben/květen/červen, propozice s informacemi pro příští sezonu 
      
7, Trofej L.Raka – individuální cena  
     - čekáme na vyjádření M.Jelena ohledně jednání s vedením ČMSHb (zda ji využije pro individuální cenu  
       za nejlepšího trenéra) 
     - je však třeba počítat s tím, že trofej zůstane v regionu, přemýšlet o jejím trefném využití 
     - zjistit cenovou kalkulaci pro mini repliky trofeje (síň slávy?) 
     - na základě již dřívějšího schválení VV byla vyhraněna a již vyplacena spoluúčastňující se částka  
       15000 Kč (cca čtvrtinový podíl) 
     - trofej ještě fyzicky nemáme, předpokládá se dodání v řádech dnů 
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8, Turnaj krajských výběrů U13 
     - termín 24.+25.6.2023 
     - zřejmě místem konání bude jedno z hokejových arén našeho regionu  
     - VV schvaluje vypravení našeho zastupujícího týmu (5-0-0 / 1 nepřítomen) 
     - přípravy v kompetenci J.Fedáka (oslovení, výběr a návrh realizačního týmu) a následné další kroky  
 
 
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 – stále je tlak na získávání prostředků z krajských zdrojů (VV kvituje myšlenku) 
               - žádost na rok 2023 bude podána v řádném termínu 
               - důležité pro regionální rozpočet je, že v žádosti na rok 2023 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 2020-2022, 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 2023 
 
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 2023? – vedení klubu, struktura,   
      úroveň, apod.) 
    - funkční: Děčín, Chomutov, Liberec, Most? (přes KMM), 
      zapracovat na: Kadaň (přes KMM), Litoměřice (přes J.F.), Teplice (přes KMM) 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 
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8, - J.F. zjistí zájem Děčínských klubů pro zaregistrování do regionálních soutěží  
      řeší J.Fedák 
      * informace z doslechu, že se již tři roky neregistrovaná soutěž nehraje = zjistit stav a důvody 
      ** hlavním důvodem je stárnutí hráčů, kteří tvořili základ ligy, do budoucna již nereálné 
 
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 
     - 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 pro M.R., zjistí alternativy a cenové rozpětí 
 
13, - 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 2023/2024 
 
14, 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 
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15, V.Řezáč – schůzka a spolupráce regionů > v lednu 2020 proběhlo první setkání, další je v plánu dle  
                                                                       možností a situace 
                                                               > od VH 2022 reg. Čechy-Střed nový předseda Roman      
                                                                  Němeček, navázat na spolupráci 
 
16, Dušičky – vzpomínka na zesnulého Leoše Raka a Ladislava Grunta 
     - M.Jelen již na předchozích jednání přednesl svou myšlenku, VV podnikl další kroky, dotáhnuto  
       k samotné realizaci 
     - věnce byly položeny (přes M.J. – L.Rak, přes M.R. – L.Grunt), památka uctěna dle dohody decentně i      
       přes regionální web  
     - na příštím jednání VV prodiskutovat, zda provádět pravidelně či za nějaké určité období 
 
17, utkání pod vlivem alkoholu > do budoucna zjistit řešení, jak před/po utkání postupovat 
                                               úkol k dořešení ?! 
 
18, termín dalšího jednání VV > před vydáním termínu VH ČMSHb, březen/duben 2023, diskuzi nad  
                                              termínem včas vyvolá JF 
 
 
Add. 4) Podněty k řešení: 

  
- XXX 

 
 
Add. 5) Diskuze: 

           
- XXX 

 
 
  
Termín příštího setkání VV RSHb: ??. 3/4. 2023 v ????? od ??:??    
 
 
 
V Ústí nad Labem, dne 24. 1. 2023 sepsal Jan Fedák 
Ověřil: Tomáš Laibl a Aleš Zuna 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

• XXX 
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