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č. 01/2016 

Zápis ze zasedání komise ženského hokeje ČSLH 
 

Klášterec   15.9.2016        15:00 hodin 

Přítomni:  Lubomír Johan, Petr Wadowski, Karel Manhart, Martin Mašek, David Moravec  
Hosté:      Karel Jankovič 

Omluveni:  Karel Hornický, Martin Loukota,  
 

Program: 

1) Kontrola úkolů 

2) Reprezentace  
3) Liga žen 2015/2016 

4) Výjimky startu dívek v chlapeckých soutěžích 
5) Úkoly a cíle na další období 

6) Různé 
 

1) Kontrola úkolů  - úkoly nebyly  

 

 
2)  Reprezentace 

 
 VV ČSLH na svém posledním zasedání odvolal z pozice hlavního trenéra U15 Rudolfa Valu. Jana 

Krylová požádala o uvolnění z funkce asistenta trenéra z rodinných důvodů.  

KŽH doporučuje nové složení realizačního týmu U15: hl. trenér Pavel Zuziak, asistenti Klára 
Mazánková, Roman Kosina, Kateřina Flachsová, trenér brankářů Vratislav Vajner, manažer Martin 

Mašek, lékařka MUDr. Andrea Jakešová, hospodář Josef Polenský.    Hlasování:  5 PRO, 0 PROTI, 2 

ZDRŽ - Hornický a Loukota telefonicky   
 

 Projednáno opatření ČSLH ke změnám v Pro-Hockey Cz, s.r.o.: Objednávky na ubytování a stravu do 

hotelů, ledy na zimních stadionech, dopravu apod. nadále posílat panu R. Prusenovskému. 
Je nutné zasílat NÁVRHY PROGRAMŮ s místy, kde by měli kempy být s min. předstihem 3 týdny a 

 min. týden před oznámení nominace. 

 
3) Liga žen 2015/2016 

 
 Karel Hornický zaslal písemnou zprávu o průběhu ligy žen v sezóně. Po odhlášení HC Tachov byla 

divize A1 doplněna o HC ESA. VV ČSLH svým rozhodnutím tento postup umožnil. Do zahájení sezóny 

se stihla změna rozlosování divize A2. 
Již v prvních kolech dochází se souhlasem STK k přeložení utkání, jinak liga žen zatím probíhá bez 

problémů. 

 
 Byli jsme seznámeni s návrhem změny systému ligy žen pana ing. Daňka z Liberce. KŽH se tímto bude 

zabývat až po vyjádření všech oddílů. 

  
Úkol  01-01: Informovat průběžně o stavu návrhu. 

Termín: příští KŽH 

Odpovědnost: Karel Hornický 
 

4) Výjimky startu dívek v chlapeckých soutěžích 
 

Komise ženského hokeje hlasováním per rollam doporučila dne 1.9.2016 udělení výjimky pro hráčky: 

Lucie Povová 1992 – start v LSD za HC Stadion Litoměřice      hlasování 5 PRO, 2 PROTI, 0 ZDRŽ 
Libuše Holá 1998 - start v LMD za HC Stadion Litoměřice        hlasování 5 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽ 

Na dnešním jednání doporučila výjimku: 
Martina Zedníková 1998 – start v LMD za HC Vajgar Jinřichův Hradec    hlasování 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽ   

  
5) Úkoly a cíle na další období 

Po diskusi se došlo k závěru, že všichni členové komise na příští zasedání předloží svůj návrh v písemné 

podobě.  
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Úkol  01-02: Předložit návrh cílů KŽH na další období. 

Termín:  příští zasedání KŽH 
Odpovědnost: všichni členové komise ženského hokeje 

 

 
6) Různé  

 

 Projednáno rozhodnutí prezidenta ČSLH Tomáše Krále: povinnost zasílání na sekretariát ČSLH termínu 

konání všech schůzí komisí, seminářů, aktivů, školení, akcí pořádaných komisí, apod., které se usku-

teční jak v sídle ČSLH, tak mimo něj, a to v dostatečném časovém předstihu:      pozvánku na výše 
uvedené události, vč. programu a následně zápis. 

 Víkend ženského hokeje bude v letošním roce v Náchodě v rámci WGIHW Camp ve dnech 7.10. – 

9.10.2016. Organizaci zajistí Martin Mašek.  

 

 
 

Další jednání Komise ženského hokeje ČSLH se uskuteční dne 19. 10. 2016 od 13:00 hodin v sídle 
ČSLH. 

 

                  Zapsal: Petr Wadowski 


