
Krajský svaz ledního hokeje                                                                 23.05.2011 
           P R A HA       

Z Á P I S č. 57 

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. Předseda KSLH Praha se dne 11.05.2011 zúčastnil valné hromady PTU. Předseda PTU 
přednesl zprávu o činnosti PTU za období 15.05.2010 až 11.05.2011. Dále seznámil přítomné 
s výhledy do další činnosti oblastního pracoviště ČSTV při praktickém zániku finančních 
dotací od ČSTV. Ve výhledu jsou odprodeje pozemků ve vlastnictví PTU. Byl zpracován 
rozpočet se spoluúčastí jednotlivých subjektů sdružených pod PTU. Současné podmínky jsou, 
po úpravách, udržitelné do jara 2012.   

2. Vzhledem k informaci Ing. Chvalného na valné hromadě o finančních prostředcích 
jdoucích přímo na jednotlivé sportovní svazy z ministerstva financí informuje VV KSLH 
Praha. Krajský svaz ledního hokeje Praha doposud žádné finanční prostředky, které by byly 
určeny pro tělovýchovné jednoty nebo sportovní kluby neobdržel. 
 
3. Dle nařízených termínů žákovské kategorie postupně předkládají seznamy s reg. průkazy 
jednotlivých ročníků ke kontrole. Odkontrolované dokumenty předá sekretář KSLH Praha 
komisi mládeže ČSLH. Ta provede druhý stupeň kontroly a rozdělí družstva do skupin. 
 
4. Na základě informace po aktivu klubů krajského přeboru mužů bylo do dnešního dne 
stanoveno zkrácené doručení přihlášek pro soutěž mužů. V současné době jsou evidovány 
přihlášky od  HC Kobra Praha „B“, SK Žižkov, HC Hvězda Praha. 
Další družstva se nevyjádřila. 
Zájem o zařazení do soutěže má družstvo HC Jesenice „B“, hrající svá domácí utkání na ZS 
ve Velkých Popovicích vždy v neděli se začátkem mezi 09,00 až 10,00 hod. VV KSLH Praha 
žádá zástupce seniorských družstev o vyjádření k zájmu Jesenice. K této informaci je nutno se 
vyjádřit obratem.   
VV KSLH Praha se dne 27.05.2011 sejde na mimořádném zasedání a rozhodne o KPPM. 
 
 
Příští zasedání  VV KSLH Praha se koná v pondělí dne  06.06.2011  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      
 
 


