
Krajský svaz ledního hokeje                                                                 9.5.2011 
           P R A HA       

Z Á P I S č. 56 

Přítomni: Ing. Schiefner, p. David, p. Bloch, p. Kleňha, JUDr. Žáček, p. Fojt,  p. Horáček, , 
Ing.Pešta, 
Omluveni: p.Jaroš, p. Novák,  Mgr.Pomahač, Mgr. Gandalovič , p. Holý 
 
 
1. Sekretář společně s předsedou připravili kostru rozpisu mistrovských soutěží na sezonu 
2011/2012. Po doručení přihlášek do soutěží budou zpracovány rozpisy jednotlivých 
věkových kategorií. Samozřejmě záleží na tom, které soutěže, mimo soutěž mužů budou 
KSLH Praha přiděleny. 

2. Dle nařízených termínů musí žákovské kategorie doložit seznamy s reg. průkazy 
jednotlivých ročníků ke kontrole nejpozději 25.05.2011. Odkontrolované dokumenty předá 
sekretář KSLH Praha komisi mládeže ČSLH. Ta provede druhý stupeň kontroly a rozdělí 
družstva do skupin. 
 
3. Dne 11.05.2011 se předseda KSLH Praha zúčastní valné hromady PTU.   
 
4. Po zasedání VV KSLH Praha se uskutečnil aktiv pražských klubů krajského přeboru mužů. 
Z celkového počtu šesti pozvaných se zúčastnili zástupci TJ Bohemians Praha, SK Žižkov  
HC Hvězda Praha. 
Zástupce TJ Bohemians Praha seznámil přítomné s úrovní soutěže, ve které družstvo 
nastupovalo v sezoně 2010/2011 a požádal o umožnění družstvu startovat opět v soutěži 
Libereckého kraje. Dále informoval o možnosti vstupu do této mimopražské soutěže i dalším 
pražským klubům a nabídl zajištění dopravy.  
Oddíl SK Žižkov nemá zájem, v případě vítězství v KPPM, o účast v kvalifikaci, případně 
baráži o II. ligu.  
Oddíl HC Hvězda Praha má zájem, v případě vítězství v KPPM, o účast v kvalifikaci, 
případně baráži o II. ligu.  
Vzhledem k malé účasti zástupců klubů na tomto aktivu rozhodl VV KSLH Praha o zkrácení 
termínu podání na 23.05.2011. Splnění tohoto termínu je nutné pro zachování možnosti poslat 
přihlášku do jiného kraje v případě, že se v Praze nepodaří soutěž sestavit. 
 
5. Školení trenérů lic.“C“ bylo zahájeno dne 12.5.2011 
 
 
Příští zasedání  VV KSLH Praha se koná v pondělí dne  23.05.2011  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      
 
 


