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Z Á P I S č. 72 
Přítomni: Ing. Schiefner,  p. Kleňha, JUDr. Žáček,  p. Bloch, p. Fojt, p. David 
Omluveni: Mgr.Pomahač,  Mgr. Gandalovič,  p. Novák,   p. Horáček, Ing.Pešta, p. Čihák, 
 
 
1. Výměna registračních průkazů. 
Vzhledem k tomu, že v roce 2012 končí doba platnosti registračních průkazů hráčů, kteří byli 
při výměně v roce 2007 mladší 18-ti let, začne dne 01.04.2012 probíhat jejich výměna. 
Pro výměnu je potřeba předložit registrační průkaz barevnou fotografii hráče se současnou 
podobou pasového formátu ve velikosti 3,5 x 4,5 cm. Fotografie lze dodat i v elektronické 
podobě ve velikosti do 50kB, takto dodané fotografie označte rodným číslem bez mezer a bez 
lomítka (9904120132). 
Za výměnu se platí 50,-Kč/ks. Proto je dobré si rozmyslet, kteří hráči zůstanou v sezoně 
v mateřském klubu, těm provést výměnu. U hráčů, se kterými se počítá, že budou hostovat 
provést výměnu při udělení hostování, zde se za výměnu nic neplatí. Dále je třeba si 
uvědomit, že objem vyměňovaných registračních průkazů je velký a 06. září bude pozdě. 
Zpracovávaná úprava elektronického zápisu o utkání nepovolí napsat do zápisu o utkání 
hráče, který má propadlou platnost registraci. 
Při dodání stejné fotografie jako na registračním průkazu nebude výměna provedena. 
 
2. Předseda DR KSLH Praha JUDr. Žáček předložil zprávu DR KSLH Praha o hospodaření 
KSLH Praha za období 01.01. – 31.12.2011.   
 
3. Informace STK. 
Č.u.6149  Hradec Králové  neoznačený mladší hráči. 
K dořešení se předává DK KSLH Praha. 
  
4. VV KSLH Praha opakovaně informuje všechny kluby o přípravě školení trenérů licence 
„C“ + mládež. 
Předpoklad zahájení školení je 17.5.2012 pokud bude přihlášeno minimálně 15 uchazečů o 
získání této licence.   
 
5. VV KSLH Praha informuje kluby o termínu závěrečného turnaje vítězů ligy starších žáků 
1998 a MD, který se uskuteční od 28.03. do 01.04.2012 v Liberci.  
 
6.  VV KSLH Praha informuje o adrese webových stránek na kterých jsou uveřejňovány 
informace o KSLH Praha. 
Adresa je www.kslhpraha.webnode.cz 
 
Příští zasedání  VV KSLH Praha se koná v pondělí dne  26.3.2012  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      


