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Zápis z jednání partnerského výkonného výboru 
Kraje Vysočina a Jihočeského kraje 

 
LEDEN 2023 

 
 

 

 
Termín jednání:  STŘEDA   25. 1. 2023 
 

Místo:           SH Stadionu Míru, U Stadionu Míru 1579, Tábor  
  

Začátek jednání:  17:00 
  
Konec jednání:  19:10 
 
Přítomni: Michal Pazderník, Jiří Tlustý, Petr Jindra (online), Lukáš Dolejš, Roman 

Komenda, Kamil Vraspír (18:00) 
 
Sekretáři: Jiří Matyáš, Petra Dufková (online) 
 
 
 

 
 

 

Navržený program jednání:   bod vede 

  
1) Úvod a schválení programu jednání      Pazderník  
2) Jmenování Ověřovatele zápisu      Pazderník  
3) Kontrola Zápisu z minulého jednání VV a plnění úkolů   Pazderník  
4) Zpráva o čerpání rozpočtu regionu 2022, rozpočet 2023    Matyáš, Dufková  
5) Informace jednotlivých komisí       předsedové komisí  
    LK; KRD; KMM; KRR; KPS; KŽF; DK   
6) KCTM Vysočina a Jižní Čechy       Pazderník, Dolejš  
7) Informace z jednání celostátního VV, manažerů regionu   Matyáš, Dolejš  
8) Ostatní  

- odměny pro děti 
- poháry 
- školské soutěže 

  

https://goo.gl/maps/jiPfGrsUvtepLJHw6
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1) ÚVOD A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

Michal Pazderník, hejtman Kraje Vysočina, pověřen řízením VV, přivítal všechny přítomné členy RVV. VV schválil 
doplnění předloženého programu jednání o body do Ostatní.  
            

2) JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELE ZÁPISU 

Michal Pazderník navrhl a jmenoval Romana Komendu ověřovatelem zápisu. 

 

VV vzal toto na vědomí 

 

3) KONTROLA ZÁPISU Z MINULÉHO JEDNÁNÍ VV A PLNĚNÍ ÚKOLŮ 

Proběhla kontrola zápisu z minulého jednání, úkoly byly splněny. 

 

4) ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU REGIONU, ROZPOČET 2023 

Petra Dufková přítomným členům předložila písemný materiál – podrobné konečné čerpání rozpočtu 2022. 
V rámci diskuse byly Petrou Dufkovou a Jiřím Matyášem vysvětleny jednotlivé položky rozpočtu 2022. Během 
tohoto bodu se dále diskutovalo o připravované úpravě rozpočtu 2023. 
 

5) INFORMACE JEDNOTLIVÝCH KOMISÍ 

LK – Jiří Tlustý informoval o práci a jednání LK, byl předložen podrobný písemný materiál. V rámci LK se 
diskutovalo ohledně FBŠ Jihlava – uhrazena dlužná  pokuta, ale s vystoupením z ČF dle informací od M. Peterky 
nesouhlasí VH spolku. 

Jiří Tlustý také hovořil o stížnosti na turnaj přípravek v Kněžicích, kdy docházelo k zveřejňování pořadí týmů při 
ukončení turnaje, což je v rozporu s metodikou ČF a s předpisy soutěží. LK bude situaci dále sledovat.  

 

KRD – Michal Pazderník – jednání komise proběhne v pondělí  30. 1. 2023. Spolu s Jiřím Matyášem informovali 
o probíhajících nominacích, kdy region stále využívá spolupráce s okolními regiony – JMaZl, HKaPA a KVaPl. Jiří 
Matyáš hovořil o neplnění povinností rozhodčích, odeslaném reportu na celostátní soutěžní sekretariát a obsahu 
plánovaného jednání regionální KRD, kde budou probrány zkušenosti členů z průběhu soutěží, požadavky na 
vzdělávací akce a prokonzultovány požadavky na přípravu soutěží v sezóně 23/24 pro LK. 

 

KMM – Jíří Matyáš – informoval o jednání komise v neděli 22. 1. 2023, kde se hovořilo o nových trenérských 
realizačních týmech pro výběry hochů i dívek, předložil plánovaný harmonogram výběrových tréninků a akcí. 

Mezi přítomnými proběhla rychlá diskuse ohledně Dačic, které spadají do Jihočeského kraje a tudíž je potřeba 
aby byli jejich hráči na tréninky krajských reprezentací zařazeni do Jihočeského kraje. 

 

Po odstoupení Tomáše Roseckého z KMM navrhuje KMM nového člena - Radka  Kubeše. 

HLASOVÁNÍ      

PRO  4    PROTI    0     ZDRŽEL SE   1 

 

VV schválil nového člena KMM, kterým se stal Radek Kubeš. 

 

Úkol 01/2023 1: Zadat nového člena KMM Radka Kubeše na webové stránky. 

     Termín: 31. 1. 2023 

               Zodpovídají: J. Matyáš 

V rámci tohoto bodu byly RVV navrženy ke schválení realizační trenérské týmy krajských reprezentací: 
Chlapci 

Pozice Kraj Vysočina Jihočeský kraj 

Hlavní trenér: Vít Rosecký (Hippos Žďár n/S) Miloš Procházka (TJ Centropen Dačice) 

Asistenti: Jiří Šenkýř (SK JeMoBu), Jakub Šmíd (Florbal Jindřichův Hradec) 

 Martin Karbaš (KC Okříšky) 

Trenér brankářů: Adam Sochor (Hippos Žďár n/S) Lukáš Vacuška (TJ Centropen Dačice) 
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Dívky 

Pozice Kraj Vysočina Jihočeský kraj 

Hlavní trenér: Petr Jindra (tč. Kanonýři Kladno) Martin Hrubec (FbC Písek) 

Asistent: Ondřej Kasika (tč. Florbal Soběslav) Aleš Kovář (DOŠWICH MILEVSKO) 

Trenér brankářů: Jindřich Zettner (SK Meťák České 
Budějovice) 

Jaroslav Hejlek (Štíři ČB) 

 

Komentář: RT chlapců z Kraje Vysočina již působí od září/října 2022. RT chlapců Jihočeského kraje bude působit 
dále pod vedením hlavního trenéra Miloše Procházky. Petr Jindra a jeho RT se přesouvá od dívek z Jihočeského 
kraje k dívkám z Kraje Vysočina a v Jihočeském kraji bude sestaven nový RT pod vedením Martina Hrubce.  KMM 
navrhuje mandát všech trenérů KCTM do konce sezóny 2023/24 tj. do června/července 2024 po skončení vrcholů 
(ODM, turnaj regionů dívek apod). 

 

HLASOVÁNÍ      

PRO  4    PROTI    0     ZDRŽEL SE   1 

 

RVV schválil navržené realizační týmy krajských reprezentací. 

 

Dále probíhala diskuse ohledně vybavení stávajících členů realizačních týmů, kdy se RVV dohodl na dovybavení 
nových členů z regionálních zásob. 

Jiří Matyáš také promluvil o připravované koncepci KMM, které je základ Česká cesta Českého florbalu. KMM 
aktuálně stanovila základní body, které jsou pro náš region stěžejní.  

 

V rámci plnění RRP bude 14. 2. 2023 bude uspořádán ve spolupráci s oddílem FBC Štíři Č. Budějovice Webinář 
na téma „Pořádání neflorbalových akcí ve florbalovém oddíle“, lektoři Barbora Čížková a Vít Strouhal. Dále se 
hovořilo o přípravách Regiodnů, které proběhnou 5. 2. 2023 a 6. 4. 2023 v Chýnově. 

 

KRR – Lukáš Dolejš informoval o plánovaném lednovém setkání velkých jihočeských oddílů, které bohužel 
nebude pro nezájem uskutečněno. Dále také Lukáš pohovořil o vypsaných dotačních programech v Jihočeském 
kraji. Spolu s KPS se uskutečnily plánované výjezdy našich U19 do Lince  (DOŠWICH MILEVSKO 3.1. 2023 a 
FBC Štíři 4.1. 2023), kteří úspěšně reprezentovali náš Region.  

 

KŽF – Roman Komenda – informoval o proběhlém jednání KŽF 23. 1. 2023 a o jednání s A. Dvořákovou, která 
byla hostem jednání, ohledně semináře na téma ženského florbalu. Seminář bude zařazen při regiodnu dne 
6.4.2023. Na základě další diskuze navrhl Roman Komenda novou členku KŽF – Annu Dvořáková (Spartak 
Pelhřimov). Po krátkém představení RVV přistoupil k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ      

PRO  6    PROTI    0     ZDRŽEL SE   0 

 

VV schválil novou členku KŽF – Annu Dvořákovou. 

 

Úkol 01/2023 2: Zadat novou členku KŽF Anna Dvořákovou na webové stránky. 

     Termín: 31. 1. 2023 

               Zodpovídají: J. Matyáš 

 

DK – k jednání RVV dodán písemný materiál – během ledna proběhlo 1 jednání DK. 

 

KPS – Kamil Vraspír spolu s Jiřím Matyášem jedou 26.1.2023 na jednání přidružené ke kvalifikaci na MS U19 
v Salzburku, kde budou projednány další body spolupráce v nadcházejícím období, nejen ve věci propojování 
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oddílů s členskými oddíly ÖFBV - Floorball Austria, ale i možnosti zapojování rozhodčích z Rakouska u nás a 
českých rozhodčích v Rakousku. Vše musí probíhat koordinovaně. 

Probíhala diskuse o projektových možnostech přeshraniční spolupráce. 

 

6) KCTM VYSOČINA A JIŽNÍ ČECHY 

Florbal Vysočina – Michal Pazderník hovořil o přípravě nových dotačních žádostí – odevzdání těchto žádostí je 
6.2.2023 a Florbal Vysočina bude podávat v letošní sezoně kromě kluků, také žádost na dívky. Účetnictví Florbalu 
Vysočina se zpracovává, aby mohlo být odevzdáno závěrečné vyúčtování. Termín připravované VH Florbalu 
Vysočina je 27. 2. 2023 od 15:00, Jihlava Restaurace Retro. Mezi přítomnými probíhala široká diskuse ohledně 
členů spolku a vhodné úpravě stanov vzhledem k rozšíření působení o dívky. 

 

Jihočeský Florbal – probráno v rámci bodu KMM, dotace budou vyhlášeny v únoru 2023, předseda spolku je 
v kontaktu se zaměstnanci OŠMT a dotačního oddělení, společně s manažerem regionu připraví novou žádost. 
JČK letos nebude vypisovat dotaci na Podporu svazů na svém území, rozšířena však výzva pro kluby mládeže, 
dospělých a talentů.  

 

7) INFORMACE Z JEDNÁNÍ MANAŽERŮ A CELOSTÁTNÍHO VV 

Jiří Matyáš hovořil o proběhlém jednání manažerů, kde se hovořilo hlavně o požadavcích na změny v legislativě 
ČF, postupech při zřizování datových schránek oddílům od státu, interní směrnice o práci s osobními údaji hráčů 
a členů RT (sběr informací rozhodčími apod.). Nově můžou manažeři spravovat kontakty ČF členů komisí a RVV 
na webu ČF prostřednictvím FIS svépomocí. Dále byla prezentována organizační struktura sekretariátu ČF. 
Manažeři regionů byly upozorněni na včasné řešení žádostí o regionální dotace a jejich vyúčtování. Ročníky pro 
ODM 2024 byly schváleny (chlapci 2009–12). 

Lukáš Dolejš podal informace z jednání CE VV, kde byly řešeny podobné body jako při jednání manažerů – 
organizační a personální změny, NSA, ODM, PP3, spolupráce ČF a regionů. 

 

8) OSTATNÍ 
a) Poháry 

Patra Dufková přednesla požadavek na objednání pohárů pro sezonu 2022/2023 a přednesla její finanční 
náročnost. Členové RVV souhlasí s objednáním pohárů. 

 

Úkol 01/2023 3: Objednat poháry dle předloženého návrhu. 

     Termín: 31. 1. 2023 

               Zodpovídají: P. Dufková 

b) Odměny pro soutěže 3+1 

Proběhla diskuse o jakou odměnu by mělo jít 

 

Úkol 01/2023 4: Poslat návrh odměn pro děti v soutěžích 3+1 do cca 10,-- (Inetprint.cz, REDA atd.) 

     Termín: 2. 2. 2023 

               Zodpovídají: členové VV 

 

c) Občerstvení na akci Regioden 

Petra Dufková se dotazovala na „malé občerstvení“ při plánované akci Regioden. Mezi přítomnými se diskutovalo 
o možnosti pitného režimu, jak pro hráče, tak pro trenéry, dále se hovořilo o možnosti nákupu ovoce. Tento bod 
je ještě potřeba dořešit. Při regiodnu 5. 2. 2023 nemůžou být sekretáři ČF k dispozici, za realizaci zodpovídá 
předseda KMM.  

 

d) Školské soutěže 

Lukáš Dolejš hovořil o průběhu turnajů školských soutěží a o koordinátorech akcí v Jižních Čechách. Pro další 
sezónu by bylo vhodné, aby se o organizaci krajských kol starali koordinátoři z místních oddílů, sekretariát ČF 
jim dodá maximální součinnost a pohlídá všechny náležitosti pořádání zejm. zajištění publicity partnerů apod. 
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Další termín jednání bude v pondělí 27. 2. 2023 od 16:30, Jihlava Retro. 

 
Jednání ukončeno v 19:10. 
 
Zapsala: Petra Dufková 
Ověřil: Roman Komenda, jmenovaný ověřovatel 


