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Z Á P I S č. 74 
Přítomni: Ing. Schiefner,  p. Kleňha, JUDr. Žáček,  p. Bloch, p. Fojt, p. David , Mgr. 
Gandalovič, 
Omluveni: Mgr.Pomahač,  p. Novák,   p. Horáček, Ing.Pešta, p. Čihák, 
 
 
1. Sekretář seznámil členy VV KSLH Praha s uzavřením  konečných stavů vratných kaucí, 
zůstatky  budou do konce měsíce dubna přeposlány na účty jednotlivých klubů. 
 
2. Dne 19.04.2012  proběhlo, při MS U18 v Brně, zasedání PV ČSLH 
Hlavním bodem zasedání byla příprava volebních konferencí jednotlivých krajů.   
 
3. VV KSLH Praha opakovaně informuje všechny kluby o přípravě školení trenérů licence 
„C“ + mládež. Během cca čtyř let bude povinností nových trenérů mládeže tuto licenci 
vlastnit. Rozšíření z lic. „C“ na „C“ + mládež bude probíhat souběžně s lic. „C“ s tím 
rozdílem, že účastník bude navštěvovat jen část týkající se mládeže.  Rozsah školení je možno 
získat na sekretariátu KSLH Praha. 
Předpoklad zahájení školení je 17.5.2012 pokud bude přihlášeno minimálně 15 uchazečů o 
získání této licence.   
  
4. Komise rozhodčích ukončila školení rozhodčích III. třídy. Toto školení úspěšně 
absolvovalo 19 zájemců o činnost rozhodčího. 
 
5.  VV KSLH Praha žádá oddíly o zaslání návrhů na odpovědné a pracovité kandidáty do 
funkcí členů nového VV KSLH Praha, který se bude volit na volební konferenci dne 
04.06.2012 . Tyto návrhy zasílejte do 21.05.2012 na e-mail: rvvpraha@volny.cz. 
 
6. Závěrečná informace STK k žákovským soutěžím: Podle výsledků některá družstva 
výkonnostně do soutěže nepatřila. Na Svaz nepřišlo z 8. tříd 10 zápisů a z 6. tříd 14 zápisů. 
Počet vyšších trestů 8. třídy 32, 6.třídy 40, což je v průměru jeden trest na každé kolo. 
V některých družstvech nejdou nejlepším příkladem trenéři – vysoký počet trestů za hráčské 
lavice. 
 
 
 
Příští zasedání  VV KSLH Praha se koná v pondělí dne  21.05.2012  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      
 
 


