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Z Á P I S č. 65 
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 Praze na ZS Kobra Praha. Utkání skončilo 
3 : 7 pro Středočechy. 
 
2. Vzhledem  k tomu, že výprava na Zimní olympiádu dětí a mládeže nemá ještě upřesněnou 
výstroj rozhodl VV KSLH o posunutí termínu pro zajištění doplňků. 
  
3.  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. 
Dále VV KSLH Praha žádá sekretáře o vyvěšení informačního letáku v prostorách ZS, tento 
leták je distribuován na jednotlivé ZS cestou kurýrů. 
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. 
 
4. VV KSLH upozorňuje kluby na možnost navštívit MS žen do 18-ti let. Toto MS se 
uskuteční ve dnech 31.12.2011 až 07.01.20112 ve městech Zlín a Přerov. Bližší informace u 
řídících pracovníků jednotlivých skupin. Pro zlínskou skupinu je to p. Tomáš Jankovič, pro 
přerovskou skupinu je to p. Karel Hornický. 
  
5. Informace STK. 
STK KSLH Praha důrazně upozorňuje sekretáře klubů na povinnost hlásit výsledky utkání a  
odesílat zápisy o utkání minihokeje 2, 3 a 4 tříd na sekretariát KSLH Praha. V případě 
nedodržování bude postupováno dle SDŘ ČSLH.  
 
STK projednala nedostatky v zápisech LSŽ 1998 a LMŽ 2000 
HC ČSOB Poj.Pardubice č.u.6054 neoznačený ml.hráči, 
HC VCES H.Králové č.u. 8041, 6041 neoznačený ml.hráči,  
TJ SC Kolín č.u.8041,8046, 6041 neoznačený ml.hráči, 8041 chybí podpis trenéra a 
vedoucího na zápisu 
BK Ml.Boleslav č.u.8040  BK Ml.Boleslav - HC VCES H.Králové  nedostatečná pořadatelská 
služba. 
Předává se k dořešení DK 
 
6. Kluby hrající minihokej 2 a 3 tříd obdržely odlehčené puky a rozlišovací pásky. Zbývá 
ještě, po dodání, rozdělit a předat klubům sety pro nejmenší hokejisty. Jak KSLH obdrží 
zásilku ihned budou sekretáři vyzváni k odběru. 
   



Příští zasedání  VV KSLH Praha se koná v pondělí dne  21.11.2011  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      
 


