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Zapsáno ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 51637. 

Zápis ze zasedání Výkonného výboru RSHb Západ 

 

Místo a termín: Plzeň, restaurace Flora; 14.7.2022, čas jednání 17:00 – 19:00 

Přítomni: Vojtěch Touš, Lukáš Soukup, Jakub Juroško, Patrik Kříž, Pavel Moláček 

Hosté: Josef Kadaně (KM), Štěpán Martis (KR) 

Program:  

1. Příprava soutěží v sezoně 2022-23 

2. Různé 

 

1. Příprava soutěží v sezoně 2022-23 

Patrik Kříž přednesl za Ligovou komisi svoji vizi termínové listiny v následující sezoně, 

která byla po krátké diskusi přijata. Co se žákovských soutěží týká, nadále je v plánu rozdělení 

funkcí s RSHb Čechy Jih pro každou kategorii, kdy jeden region bude řídit přebor mladších 

žáků a druhý ligu starších žáků. Společné se plánují i některé turnaje v přípravkových 

kategoriích. Za účelem přípravy soutěžního ročníku proběhne v srpnu společná schůzka 

s funkcionáři z RSHB Čechy Jih. Své si k soutěžím mládeže řekl i zástupce Komise mládeže 

Josef Kadaně, kterému členové VV poděkovali za jeho dlouholetou funkcionářskou činnost ve 

vedení regionu. 

2. liga mužů nedozná žádných změn, co se počtu účastníků týče, přičemž žádný nový tým 

nepřibyde, ale ani žádný nezaniknul. Rovněž bylo přijato opatření, kterým se mění systém 

náhrad rozhodčím v mužské soutěži. Ty budou vypláceny bezhotovostní platbou 

prostřednictvím domácího klubu nejpozději do tří pracovních dnů, přičemž garantem vyplacení 

je RSHb Čechy Západ.  

 

2. Různé – kooperace činnosti KR a LK 

Zásadní diskuse proběhla mezi zástupcem Komise rozhodčích Štěpánem Martisem a 

Patrikem Křížem. Po zkušenostech z předchozích let je třeba již při prvotním rozpisu soutěží 

přihlédnout k tomu, že rozhodčích je v regionu i v celé republice málo, a tak není vhodné, aby 

se hrálo několik utkání v totožnou dobu. LK tuto prosbu KR chápe, nicméně je zároveň na místě 

třeba respektovat i požadavky klubů na stanovení pravidelných termínů domácích zápasů. Za 

tímto účelem bude kooperaci LK, KR a zástupců klubů věnováno více úsilí i času.  

Skutečností je, že listina rozhodčích je řídká, a tak bude nevyhnutelné četné využití 

rozhodčích, kteří budou nominováni k utkáním svazových soutěží v našem regionu. Kluby 

budou o tomto faktu informovány s předstihem, aby mohli jejich funkcionáři kalkulovat 

s vyššími náklady na zajištění sezony v souvislosti s náhradou cestovného rozhodčím 

z ostatních regionů. 

Vojtěch Touš připomněl svůj záměr v blízké době opustit svoji funkci a zopakoval, že 

nehodlá zůstat ani řadovým členem výkonného výboru. Znova zmínil jméno Lukáše Lišky, 

který má nadále zájem o členství ve vedení regionu s tím, že jej považuje za vhodného 

kandidáta. Následně proběhla diskuse nad případnými dalšími kandidáty, kteří by měli zájem o 

činnost v regionálním hokejbalu.  

 

Zápis dne 1.8.2022 zpracoval: 

Vojtěch Touš 


