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Zápis jednání Výkonného výboru RSHb Čechy Východ
konaného dne 6.12.2017 v Pardubicích, ul. K Vinici 1901
Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Petr Špaček
Omluven: Pavel Štefka
Host: Jana Nekolová (sekretářka), Pavel Shejbal (předseda LK), Lukáš Dubský (předseda KR,
redakce)

Program jednání:
1. Program jednání, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů
2. Schválení zápisu předchozího jednání Výboru RSHb
3. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru
RSHb)
4. Informace z činnosti odborných komisí a úseků RSHb
5. Redakce RSHb
6. Ekonomické záležitosti RSHb
7. Rozvoj RSHb + projekty
8. Krajské výběry
9. Různé

Zápis:
1. Program jednání, schválení programu jednání (4 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE),
schválení přítomnosti hostů a sekretářky RSHb (3 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL
SE/M.Komárek)
2. Schválení zápisu předchozího jednání Výboru RSHb (4 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)
 ověření elektronického hlasování za období od 23.8.2017 – 6.12.2017 –
proběhly dvě:
 schvalování třetího člena DK RSHb Jakuba Chmelíčka, r. 1988, hráč SK
Hokejbal Žamberk (4 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE),
 schvalování investiční záležitosti - uvolnění finanční částky 26.500,-Kč
na pořízení setu minimantinelů a částky 10.000,-Kč pro pořízení pěti
startovacích setů pro nové rozhodčí (4 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE).
3. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru
RSHb)
o VV RSHb v rámci Usnesení z jednání ze dne 25.11.2015 ukládá:
 vyhledat a doplnit členy LK RSHb – průběžný úkol – doplnění probíhá
 doplnit pozici marketingového pracovníka – dlouhodobý úkol
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 zabývat se rozvojem hokejbalu v Pardubickém a Královehradeckém regionu –
dlouhodobý úkol
o VV RSHb v rámci Usnesení z jednání ze dne 21.6.2017 ukládá:
 Redakci zveřejnit informaci na web o semináři trenérské licence D - splněno
 L.Divišovi doplnit DK na tři členy - splněno
 P.Ticháčkovi+J.Nekolové zaměřit se na dotace (podzim 2017) - pokračuje
o VV RSHb v rámci Usnesení z jednání ze dne 23.8.2017 ukládá:
 J.Nekolové kontaktovat kluby ohledně jejich zájmu o školení obnovy
trenérské licence C v našem regionu - splněno
 L.Dubskému zjistit aktuální stav redaktorů RSHb ČV - splněno
 P.Ticháčkovi zjistit aktuální stav přístupů na web RSHb ČV - splněno
 P.Špačkovi oslovit pro spolupráci na FB M.Bulvu – splněno (nemá zájem)
 P.Špačkovi promyslet koncepci FB - pokračuje
 E.Králové předložit stav hospodaření za 1.pololetí 2017 na jednání VV splněno
 P.Špačkovi znovu zkontaktovat Stěžery ohledně uspořádání turnaje 3+1 –
splněno (nemají zájem)
 P.Špačkovi zkontaktovat Jičín ohledně uspořádání turnaje 3+1 - pokračuje
 P.Štefkovi oslovit kluby ohledně jejich účasti v nultém ročníku „Ligy veteránů“
– splnil P.Shejbal
 VV RSHb ČV oslovit nový realizační tým U15 KHK – splnil M.Komárek
4. Odborné komise a úseky RSHb – bere na vědomí
a) LK+DK (Ticháček+Shejbal)
informace z činnosti LK
informace z činnosti DK
b) KM+Ž (Komárek)
informace z činnosti KM
 29.11.2017 proběhlo setkání zástupců celků mládeže, kde se
řešila organizace turnajových sérií VČ přeboru mládeže (přípravky,
minipřípravky, mikropřípravky), výběr míst konání jarních turnajů
a příprava přeborů na ročník 2018/2019 - výstupem je změna
propozic ohledně zrušení zápisů, kdy se povede jen turnajová
soupiska (jeden oficiální formulář pro každý tým na celý turnaj).
Týmy kvitují zkracování turnajů a členění dle výkonnosti.
 Přebor MŽ: většina zástupců celků mládeže kvituje dosavadní
turnajový formát. Na jaře dojde díky přihlášení Hradce Králové
k navýšení týmů na 7. O účast na některém turnaji projevil zájem
Letohrad, Opočno a Polička.
 Zástupci celků mládeže byli seznámeni s novinkami náborového
projektu mládeže.
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 Zástupci celků mládeže byli seznámeni s problémem nasazování
rozhodčích na podzimní přebory mládeže a bylo přislíbeno
zajištění nasazování rozhodčích na jarní přebory mládeže.
informace z činnosti Ž
 28.10.2017 proběhl poslední letošní turnaj VČ přeboru žen
„OPEN“ 2017 v Přelouči.
 M.Komárek pošle pozvánku na lednové setkání celků žen ohledně
vyhlášení nového ročníku VČ přeboru žen „OPEN“ 2018.
c) KR (Ticháček+Dubský)
informace z činnosti KR
 L.Dubský zajistí schůzku komise rozhodčích, která na podzim
neproběhla.
 L.Dubský zajistí objednání 5 schválených startovacích setů pro
nové rozhodčí.
 L.Dubský zajistí předávací protokoly o převzetí startovacích setů
od nových rozhodčích a uloží je na sekretariát.
 L.Dubský zajistí vystavení licencí pro rozhodčí Vajda, Nečas,
Pavlovec a Beneš, kteří zaplatili poplatek a absolvovali školení.
 L.Dubský zavolá do všech klubů v našem regionu ohledně
informace o zájemcích z jejich řad, kteří by chtěli na jaře pískat
přebory mládeže, na kterých by nepotřebovali licenci – informaci
o případných zájemcích poskytne na výjezdním zasedání
27.1.2018 v Bělči.
5. Redakce RSHb (Dubský) – bere na vědomí
a) informace o redakci
 L.Dubský informoval o potřebě doplnění 1 člověka do redakce, který by
zajišťoval rozhovory atd.
 L.Dubský zkontaktuje navržené kandidáty od P.Ticháčka a předá
informaci o jejich zájmu na výjezdním zasedání 27.1.2018 v Bělči.
 Na výjezdním zasedání 27.1.2018 v Bělči dojde k proškolení stávajících
redaktorů na ediční systém.
6. Ekonomické záležitosti RSHb (Králová) – bere na vědomí
a) E.Králová předložila stav pohledávek
b) E.Králová předložila stav hospodaření za 1.pololetí 2017
7. Rozvoj RSHb (Komárek, Štefka, Špaček) – bere na vědomí
a) rozvojové projekty mládež
 M.Komárek se pokusí uspořádat jeden turnaj na jaře v Prachovicích.
b) rozvojové projekty nové lokality
 P.Špaček zkontaktoval Stěžery ohledně uspořádání turnaje 3+1, které o
to však nemají zájem.
 P.Špačkek znovu zkontaktuje Jičín ohledně uspořádání turnaje 3+1.
c) veteránská liga
 P.Shejbal oslovil kluby ohledně jejich účasti v nultém ročníku „Ligy
veteránů“ – výstupem bylo odložení začátku nultého ročníku na jaro
2018 a hledání přijatelnějších termínů.
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8. Krajské výběry (Komárek) - bere na vědomí
a) informace o přípravách krajského výběru žen
 28.9.2017 se uskutečnil Turnaj krajských výběrů žen v Přelouči za
účasti dvou týmů regionálního výběru žen.
 M.Komárek informoval o hledání svého nástupce na pozici hlavního
trenéra regionálního výběru žen.
a) informace o přípravách krajského výběru PK a KHK
 25.11.2017 proběhl první kemp krajského výběru PK v Přelouči.
 M.Komárek informoval o oslovení trenéra P.Bolka a vedoucí
J.Rakovskou z Hradce Králové ohledně složení realizačního týmu
regionálního výběru KHK (nemají zájem, ale v budoucnosti možná ano)
- výstupem je nepřihlášení výběru KHK do Turnaje krajských výběrů
v sezóně 2017/2018.
 P.Ticháček zajistí stažení materiálového vybavení regionálního výběru
KHK (dresy, trenky, štulpny, helmy) do sekretariátu.
9. Různé
a) VV RSHb ČV schvaluje vyplacení odměn pro členy KM+Ž za organizační
zajištění turnajů KM+Ž za 2. pololetí 2017 v hodnotě 500,- Kč pro B.Jánskou,
1.000,- Kč pro V.Janouška a 1.000,- Kč pro M.Čumpla (4 PRO, 0 PROTI, 0
ZDRŽEL SE, odměna bude vyplacena najednou za celý rok).
b) VV RSHb ČV schvaluje vyplacení odměn real. týmu KV žen částkou 4.500 Kč,
která bude zaslána na hl. trenéra (3 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE/M.Komárek)
c) VV RSHb ČV schvaluje částku 12.000,- Kč z budgetu KM na nákup NB pro
M.Komárka (3 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE/M.Komárek).
d) VV RSHb ČV schvaluje „Projekt minimantinely – rozhodnutí o odprodeji
použitého majetku RSHb uchazečům“ (3 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE).
e) další zasedání VV RSHb ČV s odbornými komisemi proběhne na dvoudenním
jednání 26.-27.1.2017 v Bělči nad Orlicí.

Zapsala: Jana Nekolová
Ověřil: Patrik Ticháček
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Usnesení z jednání Výkonného výboru RSHb Čechy Východ
konaného dne 6.12.2017 v Pardubicích, ul. K Vinici 1901
Výbor RSHb:
 ukládá
 vyhledat a doplnit členy LK RSHb – průběžný úkol – doplnění probíhá
 doplnit pozici marketingového pracovníka – dlouhodobý úkol
 zabývat se rozvojem hokejbalu v Pardubickém a Královehradeckém regionu –
dlouhodobý úkol
 P.Ticháčkovi+J.Nekolové zaměřit se na dotace (podzim 2017) - pokračuje
 P.Špačkovi promyslet koncepci FB - pokračuje
 P.Špačkovi zkontaktovat Jičín ohledně uspořádání turnaje 3+1 – pokračuje
 L.Dubskému zajistit schůzku komise rozhodčích, která na podzim neproběhla
 L.Dubskému zajistit objednání 5 schválených startovacích setů pro nové
rozhodčí
 L.Dubskému zajistit předávací protokoly o převzetí startovacích setů od
nových rozhodčích a uložit je na sekretariátu
 L.Dubskému zajistit vystavení licencí pro rozhodčí Vajda, Nečas, Pavlovec a
Beneš, kteří zaplatili poplatek a absolvovali školení
 L.Dubskému zavolat do všech klubů v našem regionu ohledně informace o
zájemcích z jejich řad, kteří by chtěli na jaře pískat přebory mládeže, na
kterých by nepotřebovali licenci a informovat o případných zájemcích na
výjezdním zasedání 27.1.2018 v Bělči
 L.Dubskému zkontaktovat navržené kandidáty od P.Ticháčka a předat
informaci o jejich zájmu na výjezdním zasedání 27.1.2018 v Bělči.
 P.Ticháčekovi zajistit stažení materiálového vybavení regionálního výběru KHK
(dresy, trenky, štulpny, helmy) do sekretariátu
 schvaluje
program jednání VV RSHb
zápis jednání VV RSHb ze dne 23.8.2017
přítomnost hostů a sekretářky RSHb na jednání VV RSHb
ověření elektronického hlasování za období od 23.8.2017 – 6.12.2017
vyplacení odměn pro členy KM+Ž za organizační zajištění turnajů KM+Ž za
2. pololetí 2017
 vyplacení odměn real. týmu KV žen částkou 4.500 Kč, která bude zaslána
na hl. trenéra
 částku 12.000,- Kč z budgetu KM na nákup NB pro M.Komárka
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 projekt minimantinely – rozhodnutí o odprodeji použitého majetku RSHb
uchazečům
 bere na vědomí
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