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Zápis ze zasedání Výkonného výboru RSHb Západ 

 

Místo a termín: Plzeň, hokejbalová hala; 22.2.2022, čas jednání 16:30 – 18:30 

Přítomni: Vojtěch Touš, Josef Kadaně, Jakub Juroško, Patrik Kříž 

Omluven: Lukáš Soukup 

Host: Pavel Moláček 

 

Program:  

1. Krajské výběry 

2. Změny ve vedení regionu realizované i zamýšlené 

3. Různé 

 

1. Krajské výběry 

Výkonný výbor se usnesl, že je na místě, aby byl vyslán tým zastupující náš region na turnaji 

Výběr krajů v kategorii U 15. Jako nejvhodnější kandidáti na vedení týmu byli vybráni  Daniel 

Král a Michal Samec, kteří byli na základě hlasování v poměru 4 pro – 0 proti – nikdo se 

nezdržel následně pověřeni sestavením týmu.  

 

2. Změny ve vedení regionu realizované i zamýšlené 

Vojtěch Touš přišel s návrhem, aby byl oficiálně zbaven funkce předsedy Komise 

rozhodčích, a jako svého nástupce navrhnul dalšího člena KR Štěpána Martise. Ten se svojí 

nominací vyslovil souhlas a v praxi jej navíc podpořil skutečností, že od 28.9.2021 fakticky 

hlavní činnost v Komisi rozhodčích vykonával. Jak co se samotného nasazování rozhodčích na 

utkání týká, tak všech dalších nezbytných činností s tím souvisejících.  

Výkonný výbor návrh projednal a odsouhlasil jej v poměru 3 pro - 0 proti - 1 se zdržel. 

 

Josef Kadaně avizoval, že funkci člena výkonného výboru ke dni konání regionální valné 

hromady opustí, přičemž představil svůj záměr, aby se členem na další období stal pan Pavel 

Moláček. 

Vojtěch Touš navázal na svůj organizační e-mail z 19.12.2021, resp. na sdělení v něm, že 

během následujících měsíců rovněž z výkonného výboru odstoupí. Členům dává informaci na 

vědomí s dostatečným předstihem s tím, že nalezení nového člena do vedení regionu by mělo 

být šancí pro mladé, které by funkcionářská činnost bavila. V tomto směru zmiňuje jméno 

Lukáše Lišky, který je regionálním i svazovým rozhodčím, a o funkci podílející se na rozvoji 

hokejbalu má podle svých slov dlouhodobý zájem. 

 

3. Různé 

     K soutěžím přípravkových kategorií byl přetlumočen návrh jednoho z funkcionářů 

mládežnických oddílů, aby se rozpis soutěží dělal až na místě podle počtu zúčastněných týmů, 

resp. dětí v nich. Tato varianta byla diskutována a bez hlasování zamítnuta.  
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     S ohledem na vedením regionu avizované vrácení startovného pro týmy startující v 2. lize 

Západ v sezoně 2020-21, která díky opatřením souvisejícím s šířením nemoci Covid-19 

skončila záhy po svém začátku, dal předseda regionu hlasovat o tom, zda bude týmům vrácena 

z bankovního účtu Regionu Západ částka 5 000 Kč. 

Hlasování: 4 pro - 0 proti – nikdo se nezdržel. 

 

 

 

Zápis dne 2.3.2022 zpracoval: 

 

Vojtěch Touš 

 

 


