
Zápis ze zasedání předsednictva RSHb Západ 
 

Místo a termín: Plzeň, hokejbalová hala; 28.5.2020, čas jednání 17:00 – 18:55 

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

Omluven: - 

Host: - 

 

Program:  

1. Webové stránky, e-maily 

2. Valná hromada, jednání ÚRSHb 

3. Žádost o příspěvek 2020 

4. Soutěž přípravek a minipřípravek 

5. Soutěže 2020-21 

6. Různé 

 

1. Webové stránky, e-maily 

Webové stránky regionu jsou v provozu. Obohacené prvním článkem. Panuje shoda, že 

web bude sloužit především jako zdroj základních informací: rozpisy, rozhodnutí komisí, 

zápisy ap. Články budou reagovat na aktuální dění, nebudou však popisovat jednotlivá kola 

soutěží. Provoz webu má na starost Jakub Juroško a prostřednictvím ČMSHb se na převodu 

obsahu ze staré formy webu do nynější podílel také Zdeněk Zelenka, funkcionář 

třemošenského klubu. 

Byly zrušeny staré a nefunkční e-mailové schránky. V platnosti zůstávají schránky 

@hokejbal (tous, kadane, kriz). Adresa „info“ je nyní přesměrována na všechny členy 

předsednictva. Nově je zřízena schránka redakce. 

 

2. Valná hromada, jednání ÚRSHb 

S ohledem na skutečnost, že valná hromada ČMSHb proběhne v náhradním termínu dne 

16. 10. 2020, ta regionální se uskuteční v pondělí 7. 9. 2020. 

Regionální svaz nadále platí za pořadatele nejbližšího jednání ÚRSHb, na kterém se 

setkávají zástupci jednotlivých regionů dvakrát do roka. Pokud se jednání uskuteční, stane 

se tak na sklonku srpna. Stále platí varianta, že se bude jednat o telekonferenci, což závisí na 

vývoji situace v zemi v souvislosti s koronavirem.  

Pokud se jednání na západě Čech uskuteční, požadavky na zajištění služeb (jednací sál, 

občerstvení, ubytování) budou konzultovány s předsedou svazu Martinem Komárkem. Člen 

předsednictva RSHB Západ Lukáš Soukup bude mít případnou organizaci a zajištění 

zasedání ÚRSHb na starost. Jeho organizační schopnosti jsou předpokladem spokojenosti a 

zdárného průběhu zasedání.  

 

 



3. Žádost o příspěvek 2020 z rozpočtu Úseku regionálních svazů ČMSHb 

S ohledem na příspěvek pro činnost mládeže bylo odsouhlaseno, že náklady spojené 

s organizací turnajů v červnu budou hrazeny z této dotace.  

 

4. Soutěže přípravek 2020/2021 

Od nadcházející sezony 2020/2021 bude povinností všech klubů, které přihlásí týmy do 
soutěže přípravek, zaregistrovat hráče do systému IS ČMSHb, kteří v turnajích budou 
nastupovat. Tato povinnost se minimálně pro podzim 2020 nevztahuje na kategorii 
minipřípravek.  

Josef Kadaně navrhl, aby se v příští sezoně turnaje přípravek týkaly v jednom čase a na 
jednom hřišti pouze tří týmů, čímž se dosáhne úspory času a turnaj tak nebude „masovou“ 
záležitostí. Návrh byl jednomyslně přijat.  

Vedení regionu budu v tomto duchu jednat i se zástupci regionu Jih, aby podobným 
způsobem byly koncipovány vzájemné turnaje.  

 
5. Soutěže 2020-21 

Funkcionáři nezaznamenali, že by některý klub končil svoji činnost, nebo že by naopak 

některý nový vznikal. Co se mládežnických týmů týče, kluby osloví Vojtěch Touš s dotazem, 

které kategorie plánují v následující sezoně přihlásit do soutěží.  

Patrik Kříž zkontaktuje zástupce mužských týmů a na základě těchto informací bude 

probíhat diskuse předsednictva ohledně formy jednotlivých soutěží, samozřejmě 

s pravděpodobným přesahem mládežnických kategorií do okolních regionů. 

Tyto informace potřebuje vedení RSHb Západ získat do konce měsíce června. 

 

6. Různé 
- Seminář zisku – trenérská licence D: proběhne 4.9.2020 na hřišti v Dobřanech. 
- Turnaj krajských výběrů U 13 ve Svitavách – uskuteční se v říjnu letošního roku. Na 

našem stanovisku se nic nemění, zástupce regionu se nezúčastní. 
- Finále ligy žen – v platnosti zůstává pořádání turnaje v Sušici, avšak až v roce 2021. 

- Aktualizace údajů o klubech – Martin Komárek žádá RSHb o aktualizaci údajů o 

klubech pro potřeby ekonomického úseku – zajistí Jakub Juroško v termínu do 31. 7. 

2020. 

- Předsedovi a místopředsedovi RSHb Západ zůstává úkol v podobě řešení změny 

přístupů k bankovnímu účtu regionu. Termín: do 31. 8. 2020. 

 

 

 
 
 
Zápis dne 3. 6. 2020 zpracoval:  
 
Vojtěch Touš 


