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č. 56/2015 

Zápis ze zasedání komise ženského hokeje ČSLH 
 

Praha   12.11.2015        13:00 hodin 

Přítomni: Martin Mašek, David Moravec, Petr Wadowski, Karel Jankovič, Martin Loukota, Lubomír Johan 
Omluven: Karel Hornický, Karel Manhart    

Hosté: Tereza Kobzová   
 

Program: 

1) Kontrola úkolů 
2) Závěrečný turnaj CZE – SVK (Česko - Slovenský pohár) 

3) Reprezentace  
4) Soutěž 2015/2016 

5) Výjimky startu dívek v chlapeckých soutěžích 

6) Různé dle potřeby 

 
1) Kontrola úkolů   

 
Úkol  53-04: Vedoucí reprezentací zváží účast jak po sportovní tak i finanční stránce. (Jihočeský 

kraj). Již v říjnu je pořádán dvoudenní kemp repre žen v Českých Budějovicích. 

V lednu 2016 připravuje akci U 15. 
Termín:             Splněno 

 
Úkol  53-06:    Materiální podpora IIHF – původní nabídka IIHF bude krácena. Podle smlouvy má 

být v prosinci 2015 dodáno 100 ks hokejek. Předají se hráčkám reprezentací ČR A 

ženy, ČR 18 ženy a ČR 15 ženy.  
Termín:              9. 12. 2015 

Zodpovědnost:  Martin Loukota 
 

Úkol  53-07:  Civilní oblečení reprezentací projednáno a schváleno. Hráčky reprezentace ČR A 
jsou již změřeny. Hráčky reprezentace ČR 18 budou změřeny před turnajem 

v Kanadě. Najít dodavatelskou firmu, získat od ní nabídku na oblečení (boty, džíny, 

halenka sako a možná bunda). Domluvit cenu a případné zviditelnění dodavatelské 
firmy. 

Termín:              9. 12. 2015   
Zodpovědnost:  Všichni členové Komise ženského hokeje 

 

Úkol  54-03:    Prověřit zájem týmů v ČR na turnaj dívek do 12 let na Slovensku. Po dohodě Marti-
na Maška řeší p. Krček, který se pokusí sestavit tým. Záleží na možnostech klubů.    

Termín:          Splněno 
 

Úkol  55-01:    Zajistit dodání 2 ks roll-upů pro reprezentace ČR A ženy, ČR 18 a ČR 15. Doplnit 
roll-upy z minulé sezóny.      

Termín: 9. 12. 2015 

Odpovědnost:   Martin Loukota   
 

Úkol  55-02:    Prověřit možnost ukládání do SW archivu (např. Dropbox) pro reprezentace. Je mož-
né zapojit další uživatele. Administrátorem je Martin Mašek. 

Termín:          Splněno     

 
Úkol  55-03:     Změna rozpisu viz 3) a) d) e)  - aktualizace termínové listiny. Je nutné posunout 

přípravný kemp reprezentace.  
Termín:          Splněno     
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2)  Česko - Slovenský pohár 

 
Vzhledem k tomu, že ČSLH neobdržel stanovisko od SZĹH o schválení konání akce včas, byla tato 

zrušena. Pořádání prvního ročníku Česko – Slovenského poháru se bude plánovat v příští sezóně 2016 

- 2017. Je nutné lépe konzultovat termín konání, dále je potřeba se vyhnout reprezentačním 
přestávkám IIHF, protože jsou tam naplánované již jiné akce. Slovenský svaz ledního hokeje se bude 

podílet 50 % na organizačních nákladech. 
       

 Úkol  56-08:     Naplánovat uspořádání poháru v příštím ročníku + organizace  

Termín:  30.4.2016 
Odpovědnost: Hornický, Wadowski 

 
 

3) Reprezentace 
 

a) Do příští KŽH je nutné provést revizi reprezentačních akcí včetně rozpočtovaných nákladů. 

 
Úkol  56-01:     Zajistit vyrovnané rozpočty u všech kategorií reprezentačních týmů.  

Termín:  9.12.2015 a dále sezóna 2015 – 2016 
Odpovědnost: manažeři reprezentačních družstev 

 

b) Dořešit obsazení realizačního týmu na Olympiádu dětí a mládeže 2016. Vyjednat 6 míst pro 
realizační tým. Nyní se počítá s 17 hráčkami a 4 lidmi realizačního týmu (musí být 1 lékař a 1 

kustod).  
 

Úkol 56-03: Projednají 
Termín: 9. 12. 2015 

Odpovědnost: Martin Loukota, David Moravec 

 
c) Připravuje se 2. ročník letní hokejové školy pro hráčky (ročník 2001 – 2006), bude zvoleno místo 

konání uprostřed ČR s kapacitou alespoň pro 55 osob. Letní hokejová škola se uskuteční v 
termínu 24 -  30. 7. 2016. Cena zůstane stejná jako letošní sezóně 7200,- Kč gólmanky a 8900,- 

Kč útočnice. V ceně je zahrnuto ubytování, tělocvična, pronájem ledu a trenérské vedení.  

 
d) David Moravec informoval, že Hana Bubníková skončila u reprezentačního týmu ČR A ženy. 

V listopadu 2015 se vyzkouší nový kondiční trenér na přípravném kempu v Havlíčkově Brodě. Je 
vhodné, aby nový kandidát byl více multifunkční a byl schopen natáčet videa z utkání a pomáhat 

kustodovi národního týmu.  

 
e) David Moravec nastínil problém se sprostředkovateli univerzit v USA a Kanadě pro mladé hokejové 

hráčky.  
 

Úkol 56-04: Kontaktovat známé osobnosti z českého hokejového prostředí, aby nám pomohli 
zajistit pro hráčky vhodnou cestu a způsob zajištění studia a umístění 

v zahraničním klubu v USA a Kanadě.  

Termín:  9. 12. 2015 
Odpovědnost: David Moravec 

 
f) David Moravec nastínil problém s uvolňováním hráček ze zámořských klubů na reprezentační 

akce. 

 
Úkol 56-05: Kontaktovat Petera Smithe a Scotta Willeyho ohledně pomoci s uvolňováním 

hráček ze zahraničních klubů na reprezentační akce. 
Termín: 9. 12. 2015 

Odpovědnost: Martin Loukota  
 

g) Manažeři reprezentací požadují zajistit zakoupení konvertoru pro video a zprovoznění programu. 

 
Úkol 56-06: Zajistit zprovoznění programu na natáčení videí. Koupit konvertor.  

Termín:  9. 12. 2015 
Odpovědnost: Martin Loukota 
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h) Dále bylo dohodnuto, že všichni členové realizačních reprezentačních týmů budou oblečeni 

z kapacit PRO-HOCKEY Cz.  
 

i) Byla předána pozvánka na akci World Select Invitations. Turnaje se účastní nejlepší soupeři pro 

ČR 15 ženy, bohužel se akce koná v nevhodném termínu.  
 

Úkol 56-07: Zjistit přesný program akce World Select Invitations. 
Termín:   9. 12. 2015 

Odpovědnost:  Martin Loukota 

 
 

4) Soutěž 2015/2016  
 

Podle zprávy Karla Hornického probíhá zatím soutěžní ročník bez vážných provinění. V současné době 
bude STK řešit neodehraná utkání pro nemoc hráček.  

 

5) Výjimky:  
 

Podle stanoviska VV ČSLH musí být součástí žádosti o výjimku souhlas všech oddílů hrajících soutěž, 
v níž má hráčka nastoupit. Protože  KŽH ČSLH nezodpovídá za tuto problematiku, musí souhlas dodat 

žádající společně se žádostí.  

 
6) Různé 

 
a) KŽH ČSLH poděkovala organizátorům Víkendu dívčího hokeje ve Světlé nad Sázavou za výborně 

odvedenou práci.  
 

b) Podle rozhodnutí VV ČSLH bude mít ženský hokej na konferenci ČSLH (v roce 2016 bude volebni) 

jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím.  
Dále je možné navrhnout kandidáta do voleb nového VV ČSLH. 

  
 

Úkol 56-02: Dohlédnout a zajistit, aby byl řádně zvolen delegát s hlasem rozhodujícím za 

ženský hokej.  Navrhnout kandidáta do VV ČSLH a zvolit delegáta na konferenci 
ČSLH. Nahlášení osob je nutné nejpozději do 26. 5. 2015. Kandidáti nesmí být 

zaměstnanci ČSLH. 
Termín: 18. 6. 2015 

Odpovědnost: Petr Wadowski 

 
 

 
 

Další jednání Komise ženského hokeje ČSLH se uskuteční dne 9. 12.2015 od 15:00 hodin v sídle ČSLH. 
         

 

Schválil: Petr Wadowski 
Zapsala: Tereza Kobzová 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 


