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 Z Á P I S č. 4 
 
Přítomni: Ing. Schiefner, p. David, pp. Bloch,  p. Najman, p. Horáček, p. Hašek a p. Fojt, 
JUDr. Žáček, Ing. Grim, 
Omluveni : Mgr.Pomahač , p. Kleňha, Mgr. Gandalovič,   
 
1. Předseda KR KSLH Praha upozornil na domácí utkání  mužů HC Kobra Praha „B“ a SK 
Žižkov Praha. Při těchto utkáních je v boxu rozhodčích pouze jedna osoba, která není schopna 
zajistit plnění předepsaných funkcí pomocných rozhodčích při utkání. VV KSLH Praha žádá 
zmíněné kluby o plnění nařízení soutěžního řádu ČSLH. Dle čl. 331 stanovuje VV KSLH 
Praha minimální počet pomocných funkcí na dva (zapisovatel a časoměřič) do těchto funkcí 
se nezapočítává zdravotní služba. 
Dále předseda KR informoval proběhlém školení rozhodčích ke hře tělem v žákovských 
kategoriích. 
 
2. VV KSLH Praha projednal návrh na zvýšení dotace pro p. Nováka Tomáše na telefonní 
poplatky za zajišťování obsazení utkání rozhodčími. Jedná se o navýšení 500,- Kč měsíčně.  
 
3. Dne 03.10. se uskutečnilo 3. jednání předsedů pražských sportovních svazů se zástupci 
komise Rady hlavního města Prahy pro sport a tělovýchovu o rozdělení finančních prostředků 
na základě novelizace tzv. „Loterijního zákona“. Bližší ucelené informace o těchto jednáních 
se dočtete na webových stránkách KSLH Praha www.kslhpraha.webnode.cz. 
Dále následovalo školení k vyplňování žádostí o přidělení grantů, datum podání je nejpozději 
13.11.2012. Přesné informace i předepsanými formuláři jsou ke stažení na stránkách 
www.praha.eu. Pro žadatele doplňujeme informaci: Na CD, které se přikládá k žádosti nemusí 
být elektronický podpis.    
        
4. STK  
Řídící soutěží informovali o průběhu soutěží. 
Soutěž 6. tříd probíhá bez problémů, u 8. tříd ustal velký počet udělených vyšších trestů ze 
začátku soutěže. U soutěže mužů byl udělen jeden trest ve hře hráči Olympiku Praha.    
Č.u.8016 Bílí Tygři Liberec neozn.ml.hráči 
Č.u.6014 SC Kolín neozn.ml.hráči , č.u. 6015 BK Ml.Boleslav neozn.ml.hráči. 
Č.u.6017 BK ML Boleslav neozn.ml.hráči,nevyplněné názvy klubů, pozdě dodaný zápis ( 
10 min.) č.u. 6024 neoznačená ml.hráčka č.8 
KPPM  č.u. 1002 TJ Slavoj Zbraslav – SK Černošice obě družstva neoznačení hráči 
nar.po 31.12 1974.  Č.u. 1003 HC Kobra „B“ – HC Hvězda Praha hostující družstvo 
nečitelná jména některých hráčů. Č.u .1004 HC Roudnice n/L – SK Žižkov  neoznačení 
hráči „P“ nar.po 31.12 1974.U obou družstev nevyškrtnuti druhý branka ři,kteří 
nezasahli do hry. 
Č.u.1005 TJ Bohemians – HC Olympik Domácí družstvo – nenahlášen k vyškrtnutí hráč 
č.44 Vála Ondřej který nezasáhl do hry. Č.u. 1007 SK Žižkov – TJ Bohemians. Družstvo 
hostí  
nenahlášen k vyškrtnutí hráč č.44 Vála Ondřej který nezasáhl do hry. 
Č.u.1008 HC Hvězda Praha – HC Roudnice n/L .Dom.družstvo – použit špatný zápis , 
hosté Družstvo hostí nenahlášen k vyškrtnutí hráč č.1 ič.0710441994 jméno nečitelné ! 



Č.u.1010 HC Letci Letňany – TJ Slavoj Zbraslav  obě družstva neoznačení hráči nar.po 
31.12 1974. Hosté nevyškrtnut hráč č.1 Hencl Jakub-nezúčastnil se hry . 
Č.u. 1012 HC Kobra – HC Letci Letňany domácí družstvo – použit starý formulář 
zápisu o utkání.Družstvo hostí – nevyškrtnut hráč č.10 Mišner Jan vedený v zápise jako 
druhý branka ř, neoznačení hráči „P“ nar.po 31.12 1974. 
Předává se k dořešení DK 
 
5. Informace k dlouhodobému turnaji žáků o pohár předsedy KSLH Praha získáte na 
www.pohar-kslh.webnode.cz. 
 
 
 
 Příští zasedání  VV KSLH Praha se koná v pondělí dne  22.10.2012  od 17,00 hod. na 
sekretariátu KSLH Praha. Praha 4, Hanusova 16, 140 21. 
 
Ludvík Bloch                                                                                       Ing. Vladimír Schiefner 
sekretář KSLH Praha                                                                           předseda KSLH Praha  


