
Krajský svaz ledního hokeje                                                                 11.04.2011 
           P R A HA       

Z Á P I S č. 55 

Přítomni: Ing. Schiefner, p. David, p. Bloch, p. Kleňha, JUDr. Žáček, p. Fojt,  p. Horáček,  
Omluveni: p.Jaroš, p. Novák,  Mgr.Pomahač, Mgr. Gandalovič , Ing.Pešta, p. Holý 
 
 
1. Sekretář informoval o vyhodnocení stavu vratných kaucí. Zůstatky budou odeslány do 
20.04.2011 na účty oddílů. 
 
2. Předseda DR KSLH Praha JUDr. Žáček předložil zprávu DR KSLH Praha o hospodaření 
KSLH Praha za rok 2010. DR KSLH Praha neshledala nedostatků v nakládání s finančními 
prostředky KSLH Praha. 
  
3. Předseda a sekretář KSLH Praha se zúčastnili zasedání PV ČSLH ve Velkých Popovicích 
dne 06.04.2011. Na tomto zasedání se dořešovaly postupy a sestupy v lize mladšího dorostu, 
systém hry přípravek a doplnění změn v hostování a přestupech v ŽL, které budou předloženy 
ke konečnému schválení VV ČSLH dne 18.04.2011.   

4. Dne 28.03.2011 se uskutečnilo první přípravné výběrové utkání ročníku 97 pro stavbu 
pražského týmu na olympiádu dětí a mládeže v roce 2012. Na tuto akci se dostavilo celkem 
25 hráčů z pražských HOK. Hráči HC Slavia Praha byli omluveni z důvodu účasti na turnaji 
mimo ČR. 
 
5. Předseda KSLH Praha JUDr. Žáček informoval přítomné o zasedání VV PTU. Hlavním 
bodem bylo projednání všech variant a možností pokračování činnosti PTU. V současné době 
se musí vyčkat na valnou hromadu ČSTV a následnou valnou hromadu PTU. 
 
6. V současné době je na kurz trenérů licence „C“ přihlášeno 6 uchazečů. VV KSLH Praha 
vyzývá sekretáře pražských klubů, aby lépe seznámili s možností tento kurz absolvovat jak 
hráče, tak aktivní rodiče ve svých klubech. VV KSLH má za to, že informace  o tomto dění 
končí v kancelářích sekretariátů a dále se nedostávají. 
 
7.  Dne 09.05.2011 od 18,00 hod. se uskuteční aktiv pražských klubů hrajících soutěž mužů.   
 
Příští zasedání  VV KSLH Praha se koná v pondělí dne  09.05.2011  od 17,00 hod. v zasedací 
místnosti  č. 9  v budově PTU Pod Děkankou 82. 
 
 
 
Ludvík Bloch                                                                                       Ing. Vladimír Schiefner 
sekretář KSLH Praha                                                                           předseda KSLH Praha      
 


