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Z Á P I S č. 64 
Přítomni: Ing. Schiefner, p. David, p. Kleňha, Ing.Pešta, p. Horáček, JUDr. Žáček, p. Fojt , p. 
Bloch, Mgr. Gandalovič, 
Omluveni: p.Jaroš, p. Novák,  Mgr.Pomahač, p. Čihák 
 
 
1. V rámci přípravy výběru roč. 1997 na Zimní olympiádu dětí a mládeže se uskutečnilo 
přípravné utkání s výběrem Středočeského kraje v Kladně. Utkání skončilo 4 : 0 pro 
Středočechy. 
 
2. Dne 12.10.2011 se zúčastnili předseda, sekretář a předseda DR KSLH Praha I. Pražského 
sportovního summitu. Summit se skládal ze dvou částí, jedna část byla zaměřena na 
psychologii, směry motivací a prezentaci soukromého gymnazia. Druhá část  byla zaměřena  
na financování sportu v Praze. 
 
3. Předseda spolu se sekretářem projednali na oddělení školství a sportu  přípravu výpravy na 
zimní olympiádu po stránce vybavení. VV KSLH souhlasí s doplněním výbavy hokejistů a 
rychlobruslařů o zimní doplňky, Sekretář spolu s místopředsedou zajistí do 08.11.2011 návrh 
na doplnění co do materiálu a za jakou cenu. 
 
4.   Na den 22.11.20111 je připraveno na ZS Kobra Praha od 11.30 hod. doškolení  trenérů lic. 
„ C a B“. VV KSLH upozorňuje trenéry, kterým končí na konci prosince 2011 platnost 
trenérských licencí, že toto doškolení je poslední možnost získat podklad pro prodloužení 
dané licence. VV KSLH žádá sekretáře klubů o informování všech trenérů klubů. 
Přihlášky je možno zasílat na sekretariát KSLH Praha do 11.11.2011 a to písemně, e-mailem 
nebo telefonicky. Poplatek bude stanoven na základě počtu přihlášených účastníků. 
 
5. VV KSLH dále žádá sekretáře klubů o dodání požadavků na přihlášky k registraci, 
přestupní a hostovací lístky. 
 
6. Informace STK. 
STK projednala nedostatky v zápisech LSŽ 1998 a LMŽ 2000 
HC  Kobra Praha č.u.8002,8018,8027,8035 neoznačený ml.hráči, 8009 nevyplněné domácí 
družstvo a nepodepsané tresty. 
HC ČSOB Poj.Pardubice č.u.8003,8009,8012,8020,8030,8032 neoznačený ml.hráči, 
                   č.u. 6009,6012,6021, neoznačený ml.hráči, 
HC Letci Letňany č.u.8003,8014,8025,8026,8035,8037,8044, neoznačený ml.hráči, 
HC VCES H.Králové č.u. 8007,8014,8018,8032 neoznačený ml.hráči, 8023 nepodepsané 
zranění 
                                   č.u. 6007,6014,6018,6023,6029,6032 neoznačený ml.hráči, 
TJ B.T.Liberec č.u.8010,8011 neoznačený ml.hráči, 
TJ SC Kolín č.u.8011,8031 neoznačený ml.hráči, 
                     č.u. 6001,6011,6016,6021,6026,6031 neoznačený ml.hráči, 
BK Ml.Boleslav č.u.6013 ,6031 nevyplněné domácí družstvo 
Předává se k dořešení DK 
 



 
7. Předseda DR KSLH Praha předložil zprávu o hospodaření KSLH Praha za první pololetí 
roku 2011.  
 
8.  VV KSLH Praha žádá zaslání termínů turnajů přípravek 2,3 a 4 tř. a následné zaslání 
výsledků. Dále STK upozorňuje na používání oficiálních zápisů o utkání  pro tyto kategorie .      
 
 
Příští zasedání  VV KSLH Praha se koná v pondělí dne  07.11.2011  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      
 


