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KOMISE MLÁDEŽE ČMSHb 
 

Zápis z jednání 06 /2009 
 
Termín jednání: 26. června 2009 
Místo jednání: Pardubice, Hotel Sport 
Přítomni: Falta Přemysl, Novák Ondřej, Kuna David, Šimon Václav, Zahrádka Tomáš 
Omluveni: Komárek Martin 
Hosté: Kozel Josef, předseda LK ČMSHb 
 

1. Předseda KM ČMSHb Přemysl Falta zhodnotil uplynulou sezonu 2008/2009 z pozice KM ČMSHb jako 
poměrně úspěšnou. Největšími úspěchy byly označeny rekordní počty přihlášených mužstev v MČR přípravek 
(16) a minipřípravek (6), dále zahájení seriálu turnajů pro kategorii přípravek během sezony (3x region 
Východ, 1x Praha), vysoce kvalitní Extraligy mládeže (především tradičně v jarní části soutěže) a skvělá 
divácká kulisa rozhodujících utkání play-off především v kategorii mladšího dorostu (Ústí nad Labem, Kladno, 
Letohrad). Nespokojenost panuje s přístupem několika mužstev k účasti v nadstavbové části MČR starších a 
mladších žáků (opakovaně se neúčastní vítěz SŽ regionu Střed) a především odstoupením klubu HBC KEB 
Kladno od pořádání finálového turnaje MČR mladších žáků, který se oddíl zavázal písemně uspořádat i 
v případě neúčasti vlastního mužstva. Kritiku se vysloužilo i nedodržování propozicemi stanovených termínů 
(ukončení soutěží – tradičně Morava Jih a nově MŽ Severozápad), ale také opakovaně nestandardní tvorba 
rozpisů soutěží mládeže (Morava Jih). Nespokojenost panuje s počtem uspořádaných náborových akcí, ale 
především pak se samotných zájmem hokejbalových klubů a středisek o využívání nabídka a metodické 
pomoci KM. Při organizaci letošního ročníku se podařilo vytvořit již pevnější strukturu stálých organizátorů 
těchto turnajů v jednotlivých okresech, na kterou bude možno lépe navazovat v dalších ročnících. Poprvé se 
také podařilo odměnit tyto organizátory Okresních kol HPD, když jim byla zaslána pozvánka na účast při 
Slavnostním zahájení MS v Plzni spojená se zajištěným a uhrazeným ubytováním pro 2 osoby v CD hotelu 
Plzeň. Z došlých reakcí oceněných funkcionářů byla jasně slyšet radost a potěšení z této aktivity KM. V závěru 
zhodnocení bylo prohlášeno, že ač je stále spoustu prostoru k rozšíření a zkvalitnění záběru činnosti KM 
ČMSHb, tato má již v další práci určitě na co navazovat.  
 
V následné diskusi na předloženou zprávu zazněly od členů KM postřehy týkající se: 

• většího „přitvrzení“ při přidělování hokejbalových akcí vybraném pořadatelům.  
• bylo poukázáno na dobovou potřebu a oboustrannou výhodnost navázání úzké spolupráce 

s hokejovými kluby, především na menších městech, které již na několika místech velice dobře 
funguje (Polička, Vlašim, …).  

• na příkladu rozhodnutí Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, který se rozhodl do budoucna 
změnit druhou ledovou plochu Zimního stadionu na celoroční multifunkční halu s univerzálním 
povrchem (vhodnou pro hokejbal, florbal a další sporty), je dobře vidět, že důsledky současné 
celosvětové finanční krize by se mohly v blízkém horizontu plošně projevit v možnosti likvidace 
nadbytečných Zimních stadionů, případně jejich druhých ploch a hal, a tudíž velkou šancí jejich 
změny na výrazně méně ekonomicky náročné hokejbalové či multifunkční sportoviště. Je potřeba tyto 
možnosti místními hokejbalovým funkcionáři neprodleně prověřit, posoudit a případně za pomoci 
ČMSHb zahájit o těchto změnách jednání 

• nutnost zapojit do místních náborových akcí Domy dětí a mládeže, případně i další Volnočasové 
organizaci 

 
2. Předseda LK ČMSHb Josef Kozel seznámil členy KM se stavem přihlášek mužstev do soutěží ČMSHb 

2009/2010. Konstatoval tristní stav v této oblasti v regionu Morava – Jih, ale také poukázal na konkrétní 
problémy v ostatních regionech. Do 3. července by měly být definitivně vyřešeny zbývající otázky týkající se 
soutěží mládeže (Extraliga ml. dorostu, meziregionální spojení většiny soutěží dorosteneckých kategorií a 
vyřešení žákovských soutěží v regionech Jih a Morava – Jih). Do tohoto data by měly být též zveřejněny 
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rozpisy Extralig (mužů, SD, MD) a ČNHbL mužů. Na závěr předseda LK konstatoval, že nyní dochází 
k výraznému omezování fungujících regionů a jejich klubů právě nevyhovující a nestandardní činností regionů 
ostatních, což v konečném důsledku bohužel vyvolává nedobrou situaci a snáší nepříjemnou kritiku nejvíce 
právě na funkcionáře, kteří za nastalou situaci vinu nenesou. 
 

3. Všichni členové KM ČMSHb a předsedové regionálních KM byli vyzváni k dodání přesných termínů konání 
veškerých svých aktivit, jedná se především o pořádané turnaje pro mládež ve všech kategoriích, a to tak, 
aby bylo možné vytvořit Termínový kalendář soutěží a akcí KM ČMSHb 2009/2010. Předpokládá se 
rozšíření seriálu turnajů pro kategorii přípravek do období celé sezony (podzim i jaro) a jejich uspořádání ve 
všech regionech. T: 10. července 2009, Z: členové KM ČMSHb, předsedové KM regionů 

 
4. Předseda KM ČMSHb vyhlásil zahájení práce na tvorbě uceleného materiálu s pracovním názvem – Program 

rozvoje mládežnického hokejbalu. Členové KM dodají do materiálu materiály a statě dle vlastního 
uvážení. Tyto dodané materiálu budou sumarizovány a zapracovány do navržené podoby, kterou předloží 
předseda KM na příštím zasedání KM ČMSH U: členové KM, Falta, T: 31. srpna 2009 
 

5. Předseda KM ČMSHb přestavil projekt celostátní náborové akce pro školní a předškolní mládež, která 
se bude odvolávat na úspěšné MS v hokejbalu v Plzni a především získané tituly Mistrů světa. Předložený 
projekt byl připomínkován členy KM (termín byl do 3. července, nastala změna názvu – „Hokejbálek 
s Mistry světa“ a byly zapracovány návrhy p. Šimona) a v příloze tohoto zápisu najdete již jeho konečnou 
verzi. KM se bude při realizaci této akce řídit v projektu uvedeným časovým harmonogramem. U: Falta, KM 
ČMSHb, regionální KM, regionální sekretáři, T: průběžně červenec - říjen 2009 
 

6. Komise mládeže ČMSHb vyzvala p. Šimona a Zahrádku, aby si v případě svého zájmu vymezili určitou oblast 
v činnosti KM, na kterou by se chtěli specializovat. Tento úkol však není na základě jednání KM v Pardubicích 
nutnou podmínkou.  
 
Na základě emailem doručené poznámky Martina Komárka, by se měli všichni členové KM zamyslet nad svou 
již zveřejněnou specializací, aby tato byla vždy přímo související s činností KM ČMSHb. 
 

7. KM ČMSHb vypracuje Plán činnosti KM ČMSHb na období 9/2009 – 8/2010. U: Falta, T: září 2009 
 

8. Příští zasedání KM ČMSHb se uskuteční v pátek 4. září 2009 od 17:00 hodin v Praze na Strahově v sídle 
ČMSHb (Zátopkova 100/2, Praha 6)  
 

Zápis zpracoval: Falta Přemysl, 3. července 2009 


