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Zápis jednání Výkonného výboru RSHb Čechy Východ
konaného dne 26.1.2018 v Bělči nad Orlicí
Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka
Omluven: Petr Špaček
Host: Jana Nekolová (sekretářka), Pavel Shejbal (předseda LK), Božena Jánská

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. Plán práce VV na rok 2018, termínový kalendář
5. Informace z činnosti odborných komisí RSHb
6. Ekonomické záležitosti RSHb
7. Rozvoj RSHb
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)
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
o VV RSHb v rámci Usnesení z jednání ze dne 23.8.2017 ukládá:
 P.Špačkovi promyslet koncepci FB - pokračuje
 P.Špačkovi zkontaktovat Jičín ohledně uspořádání turnaje 3+1 – pokračuje
o VV RSHb v rámci Usnesení z jednání ze dne 6.12.2017 ukládá:
 L.Dubskému zajistit schůzku komise rozhodčích, která na podzim neproběhla
– splněno
 L.Dubskému zajistit objednání 5 schválených startovacích setů pro nové
rozhodčí – splněno
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 L.Dubskému zajistit předávací protokoly o převzetí startovacích setů od
nových rozhodčích a uložit je na sekretariátu - pokračuje
 L.Dubskému zajistit vystavení licencí pro rozhodčí Vajda, Nečas, Pavlovec a
Beneš, kteří zaplatili poplatek a absolvovali školení - splněno
 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 - pokračuje
 L.Dubskému zkontaktovat navržené kandidáty od P.Ticháčka a předat
informaci o jejich zájmu na výjezdním zasedání 27.1.2018 v Bělči. - pokračuje
 P.Ticháčekovi zajistit stažení materiálového vybavení regionálního výběru KHK
(dresy, trenky, štulpny, helmy) do sekretariátu – pokračuje
4. Plán práce VV na rok 2018, termínový kalendář – bere na vědomí
5. 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
 28.1.2018 se uskuteční 3.turnaj VČ přeboru mikropřípravek
v nafukovací hale v Pardubicích
 M.Komárek informoval o zaslání zájmu týmů ohledně
pořadatelství jarních turnajů VČ přeborů
informace z činnosti Ž
 31.1.2018 proběhne setkání ženských celků ohledně vyhlášení
nového ročníku VČ přeboru žen „OPEN“ 2018
 M.Komárek informoval o uskutečnění květnového turnaje VČ
přeboru žen ve Světlé nad Sázavou
c) KR (Ticháček+Dubský)
informace z činnosti KR
 P.Ticháček osloví M.Motyčku a M.Uhlíře ohledně jejich zájmu
 L.Dubský informoval o proběhlé schůzce KR dne 6.1.2018 v Praze
 L.Dubský informoval o řešení náborů nových rozhodčích
oslovováním klubů s doporučením jejich kandidátů
 L.Dubský informoval o spolupráci s P.Shejbalem (LK) ohledně
stanovení termínů VČ přeborů mládeže
 L.Dubský informoval o objednání 5 schválených startovacích setů
pro nové rozhodčí, které byly ke konci roku 2017 zaplaceny a
budou dodány na začátku roku 2018
 L.Dubský navrhl od příští sezony netisknout licence rozhodčích
 L.Dubský informoval o zkontaktování navržených kandidátů od
P.Ticháčka
d) Redakce RSHb (Dubský) – bere na vědomí
 informace o redakci
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6. Ekonomické záležitosti RSHb (Králová) – bere na vědomí
a) E.Králová předložila stav pohledávek
b) E.Králová předložila stav hospodaření
7. Rozvoj RSHb (Komárek, Štefka, Špaček) – bere na vědomí
a) rozvojové projekty mládež
 M.Komárek informoval o snaze uspořádat jarní turnaj mládeže v
Prachovicích
b) rozvojové projekty nové lokality
 proběhla diskuze na dané téma
c) veteránská liga
 proběhla diskuse na dané téma
8. Krajské výběry (Komárek) - bere na vědomí
a) informace o přípravách krajského výběru žen
 M.Komárek informoval o oslovení M.Broulíka jako svého nástupce na
pozici hlavního trenéra regionálního výběru žen, který nabídku odmítl
kvůli své vytíženosti v rámci HCM
a) informace o přípravách krajského výběru PK a KHK
 24.2.2018 proběhne druhý kemp krajského výběru PK v Přelouči
 22-24.6.2018 se uskuteční Turnaj krajských výběrů v Děčíně
 P.Ticháček informoval o podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj
9. Různé
a) VV RSHb ČV ustanovil odvolací komisi k projednání odvolání 1.HBC Svitavy ve
složení M.Komárek, P.Štefka a L.Diviš
b) OK RSHb ČV rozhodla o zrušení rozhodnutí DK RSHb ČV ohledně 1.HBC
Svitavy a napomenutí předsedy DK RSHb ČV
c) VV RSHb ČV stanovil termín volební VH RSHb ČV dne 20.4.2018 v sídle RSHb
v Pardubicích
d) P.Ticháček informoval o podání žádosti o podporu regionu na svaz v daném
termínu
e) P.Ticháček informoval o modernizaci IS a probíhajících úpravách webu
f) 27.1.2018 se uskutečnilo setkání VV RSHb ČV se členy odborných komisí a
redaktory, kde proběhla diskuse nad rozvojem a směřováním hokejbalu
v našem regionu a byly řešeny otázky a problémy týkající se společné práce,
výměna zkušeností, názorů či inspirací pro další práci v roce 2018
g) další zasedání VV RSHb ČV proběhne ve středu 21.3.2018 v sídle RSHb v
Pardubicích.

Zapsala: Jana Nekolová
Ověřil: Patrik Ticháček
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Usnesení z jednání Výkonného výboru RSHb Čechy Východ
konaného dne 26.1.2018 v Bělči nad Orlicí
Výbor RSHb:
 ukládá
vyhledat a doplnit členy LK RSHb – průběžný úkol – doplnění probíhá
doplnit pozici marketingového pracovníka – dlouhodobý úkol
P.Špačkovi promyslet koncepci FB - pokračuje
P.Špačkovi zkontaktovat Jičín ohledně uspořádání turnaje 3+1 – pokračuje
L.Dubskému zajistit předávací protokoly o převzetí startovacích setů od
nových rozhodčích a uložit je na sekretariátu - pokračuje
 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 - pokračuje
 L.Dubskému zkontaktovat navržené kandidáty od P.Ticháčka a předat
informaci o jejich zájmu na výjezdním zasedání 27.1.2018 v Bělči - pokračuje
 P.Ticháčekovi zajistit stažení materiálového vybavení regionálního výběru KHK
(dresy, trenky, štulpny, helmy) do sekretariátu – pokračuje






 schvaluje
 program jednání VV RSHb
 zápis jednání VV RSHb ze dne 6.12.2017
 přítomnost hostů a sekretářky RSHb na jednání VV RSHb
 bere na vědomí
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přehled plnění usnesení VV RSHb
plán práce VV na rok 2018, termínový kalendář
informace z činností odborných komisí a úseků RSHb
informace o ekonomických záležitostech RSHb
informace o rozvoji RSHb + projekty
informace o přípravách krajských výběrů
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