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ZPRÁVA PŘEDSEDY 
Regionálního svazu hokejbalu Čechy Střed 

Vážení sportovní kolegové, 

rok 2019 bilancujeme v nezvyklé době. Nemusím opakovat důvody. Vrátíme se k nim ve 
zprávě za rok 2020. Snad budeme jen konstatovat, že koronavirus je minulostí. 

Přestože je rok 2019 již dávno za námi, je užitečné udělat krátkou rekapitulaci. Naše hlavní 
cíle zůstaly nezměněny: stabilní soutěže, více klubů mládeže, rozvoj nových středisek. K tomu 
patří otevřenost v komunikaci s rodiči a prostor novým funkcionářům na nejrůznějších pozicích 
podle jejich zájmu. 

Opakuji, že předsednictvo se drží svého programu na celé volební období, který je opět 
přiložen ke zprávě. Znovu opakuji, že je to otevřený dokument, proto uvítáme vaše komentáře 
nebo doporučení. Některá již přišla (etický kodex, balíček pro partnery, náměty na zapojení do 
práce v komisích apod.), za což děkujeme. 

V předsednictvu a odborných komisích pracovalo loni aktivně 15 Vašich kolegů. To je zase 
více než předloni. Svaz dokončil nové webové stránky a region má zpátky možnost se v plném 
rozsahu prezentovat. Obsadili jsme proto mediální komisi a přizvali nové dopisovatele na 
webové stránky. Připomínám, že již třetím rokem existuje finančně zajištěný program 
ProHokejbal, který je otevřen všem bez rozdílu věku či zkušeností. Přestože řada funkcionářů 
vypomáhá na akcích pro členy i náborových akcích, stále se nám nedaří vytvořit jeden 
ProHokejbal tým. 

Pilířem činnosti regionálního výboru jsou soutěže mládeže. Víte, že regionálních soutěží se 
účastnilo loni 24 týmů v kategorii mužů a 53 týmů v kategorii mládeže? To je přesně ten poměr, 
o který jsme v regionu dlouhé roky usilovali. Jeho slabinou je, že těchto 53 týmů hraje jen v 15 
klubech. Byl bych rád, kdyby počty týmů i klubů narůstaly souběžně. Je totiž stále hodně klubů, 
které s mládeží nepracují. Musíme je motivovat ke změně názoru. 

Soutěže mužů jsou oproti minulosti atraktivnější a tím i stabilní (dokonce mírně roste počet 
účastníků v 2. Lize). Postupně překonáváme nedostatek rozhodčích. Situace se oproti 
předloňsku zlepšila. Děkujeme vedení těch klubů, která si vzala náš apel k srdci. Letos jsme z 
důvodů nedokončené sezóny byli shovívaví k těm, kteří nemají vlastní vyškolené rozhodčí. 
Upozorňuji, že právě probíhající sezóna je poslední, kdy mohou nedostatky napravit. 

V loňské zprávě jsem se podrobně rozepisoval o práci s nejmenšími hokejbalisty. Ti totiž 
pokračují v dalších věkových kategoriích, takže nám stabilně, avšak pomalu, roste členská 
základna. Loňská sezóna přinesla posun v této kategorii, který se letos podařilo udržet. 

Pravidelně se uskutečňují jednání klubů pracujících s mládeží, na kterých se snažíme vyladit 
představy o řízení soutěží. Jednali jsme taktéž s vedením regionu Sever. Koordinovat 
potřebujeme především soutěže dětí. Věříme, že se kolegům ve střednědobém horizontu 
podaří zvýšit počet místních klubů natolik, že se oddělí, a my uvolněná místa doplníme novými 
kluby z našeho regionu. 
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I v loňském roce jsme se snažili obnovit hokejbal v místech, kde měl tradici nebo má určité 
podmínky. Uspěli jsme díky Keltům v obcích v okolí Berouna, nevyšel záměr na vznik hřiště v 
Praze 8 v ZŠ Glowackého. Provedli jsme analýzu potenciálu rozšíření hokejbalu mládeže na 
Kladně. Dlouhodobě se nemůžeme spokojit s tím, že v jednom z nejstarších a největších center 
hokejbalu u nás je pouze jeden klub pracující s mládeží. Pro hledání cest rozvoje hokejbalu v 
těchto staronových a nových místech v Praze i Středočeském kraji bychom potřebovali 
kvalifikovaného odborníka. V letošním rozpočtu jsme vyhradili určité zdroje na jeho činnost. 
Věříme, že ve spolupráci se svazem, který se chce orientovat též cestou placených 
regionálních manažerů, vytvoříme model, který by mohl inspirovat další regiony. 

Financování českého sportu dozná brzy změn vstupem Národní sportovní agentury. 
Nedovedeme předvídat, jak se dotknou hokejbalu, ale jedno asi zůstane neměnné. Peníze 
budou stále více orientované na hráče do 18 let a současně na tradiční sporty, které jsou členy 
Olympijského výboru (zastřešuje národní OV) nebo alespoň mezinárodně uznané federací 
GAISF (zastřešuje mezinárodní sportovní federace). Hokejbal není zatím v rámci GAISF 
členem. Svaz by měl členskou základu více informovat o krocích, které na mezinárodním poli v 
tomto směru podniká. 

Jak jsme slíbili, byli jsme aktivní v podávání žádostí o grantové a dotační tituly 
Středočeského kraje a hl. m. Prahy. Regionální výbor v roce 2019 druhým rokem neuspěl (pro 
úplnost dodávám, že v roce 2020 grant hl. m. Prahy obdržel). Podali jsme též v maximálním 
možném počtu žádosti o granty Úseku regionálních svazů, které jsou hlavním a stabilním 
zdrojem pro naši rozvojovou činnost. 

Financování klubů je založeno, vedle sponzorských vztahů, na grantech svazu a grantech 
MŠMT v programu Můj klub. Prostředků z grantů není málo, ale tím, jak jsou účelově 
předurčené a vzájemně se překrývají, je peněz na některé činnosti nadbytek (trenéři - berte to s 
rezervou), na jiné chybí (rozhodčí). Snad nás svaz jednou vyslyší i v tom, že bychom 
potřebovali navýšit zdroje, které nebudou účelově vázané (mohou plynout např. ze startovného 
a nikoli z grantů), o jejichž užití byste mohli rozhodovat přímo Vy na valné hromadě. 

Nakonec mi dovolte obvyklou prosbu. Stále více a více hokejbalistů ukončuje svoji aktivní 
dlouholetou působnost v klubech. Nechcete zkusit vrátit tu radost ze hry, kterou jste měli 
možnost poznat, další hokejbalové generaci? Před lety, když byly soutěže mládeže v plenkách, 
jsem slýchával, že „nejsou děti“. Věděl jsem, že je to nesmysl a potvrdilo se to. Dnes všichni 
naříkají, že „nejsou trenéři“. Jak to tedy je? 

Vážení kolegové, děkuji Vám všem za Vaši práci pro hokejbal, kterou někteří považují za 
samozřejmost, ale samozřejmost to není. Přeji hodně úspěchů na počátku nového ročníku 
soutěží, který, jak se bohužel zdá, nebude jednoduchý! 

Děkuji rovněž všem členům předsednictva a novým členům odborných komisí za jejich 
obdivuhodnou vytrvalost a nadšení pro hokejbal. 

 Ing. arch. Vít Řezáč 
 předseda RSHb Čechy Střed 


