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Zápis č. 10 
 

ze zasedání Komise ženského hokeje ČSLH konaného dne 19.října 2017 od 12:30 hodin v sídle ČSLH. 
  
Přítomni: Karel Hornický, Karel Jankovič, Martin Loukota, Martin Mašek, Petr Wadowski, Tereza 

Zahálková 
 
Program zasedání: 

1. Zahájení  
2. Kontrola zápisu č. 9 (K. Hornický) 
3. Zprávy z ČSLH – den ženského hokeje (M. Loukota, K. Jankovič) 
4. Zprávy manažerů reprezentací 
5. Liga žen 2017/2018 (K. Hornický) 
6. Různé 
7. Závěr 

 
 

1. Zahájení  
K. Hornický zahájil 10. zasedání Komise ženského hokeje ČSLH v sezóně 2017/18. 
 
2. Kontrola úkolů 
K. Hornický provedl kontrolu zápisu z 9. zasedání Komise ženského hokeje ČSLH.  
 
Trvající: 
Úkol 04-03: Dodržovat termín 14 dnů před začátkem akce pro pozvánky a programy akcí repre.   
Odpovědnost: hlavní trenéři a manažeři reprezentací  
Termín: stálý úkol 
Úkol 05-01: 
Seminář trenérů – při akci ČR A Turnaji 4 zemí (Příbram) - 15.12.2017 – Přednášející M. Antoš,  
D. Skalický. Za kredity, program bude vyvěšen na webu ČSLH od října, možnost přihlásit se prostřednic-
tvím CM. 
Odpovědnost: K. Hornický 
Termín: 30.10.2017 
 
3. Zprávy z ČSLH (M. Loukota, K. Jankovič) 
Úkol 10-01: Domluvit výrobu růžových dresů PHH s P. Landou. Dres bude zaslán ve chvíli, kdy se zú-
častní akce Světový víkend dívčího hokeje a následně se zaregistrují do ČSLH.  
Odpovědnost: M. Loukota 
Termín: 31.12.2017 
 
Plánované akce dívčího hokeje: 
13. - 14. leden - Kroměříž „Otevřený trénink české hokejové reprezentace“ 
10. - 11. březen - Roudnice nad Labem „Světové utkání žen IIHF“ 
 
K. Jankovič - VV ČSLH děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci akce Světový den dívčího hokeje. 
 
M. Loukota - 15. - 20.4.2018 se uskuteční „neoficiální ME“ ve Finsku ČR 16, 10 týmů. 
 
M. Loukota - oblečení pro reprezentace bude řešeno v listopadu. Plánuje se možnost objednání oble-
čení CCM/Střída Sport dle požadavků reprezentací žen v rámci stanoveného rozpočtu. 
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4. Liga žen 2017/2018 (K. Hornický)  
1.liga žen A neodehrané utkání Roudnice - Berounské Lvice – STK nařídila utkání dohrát.  
2.liga neodehrané utkání Kobra Praha-ESC Jonsdorf – STK nařídila utkání dohrát. 
Kluby žádaly o možnost používat v systému Hosys otevřenou hlášenku v sobotu i v neděli – v rozehrané 
soutěži nelze provést. 
Nastaven jeden hrací den – sobota – předehrávky nebo dohrávky STK povolí po souhlasném stanovisku 
obou klubů – zatím funguje normálně, kluby jsou schopny se domluvit. 
K dnešnímu dni uložen jeden trest TH – zastavení činnosti na 2 utkání.  
Osobní tresty 10 minut (3) a do konce utkání (2) uloženy vždy za nesportovní chování.  
 
5. Zprávy manažerů reprezentací 
T. Zahálková – chystá se přípravný kemp v Ledči nad Sázavou. Problém s omluvenkami na poslední 
chvíli, komunikace s trenérem ČR 18 ženy. Připravena víza do Ruska, letenky zajištěné – Halloween Cup 
2017 (listopad, RUS). Hráčky hrající v Rusku se přidají v Rusku. 
L. Johan – proběhl přípravný kemp Mělník, utkání se SD muži – tým příliš vyspělý, ale výborná příprava. 
Následoval přípravný kemp ve Slaném a turnaj T4 ve Finsku – rozhodčí nechávali hru plynout. Neefek-
tivní koncovka. Organizace turnaje lepší než loni (2. ročník). Pro bezproblémový odlet je lepší varianta 
odjezdu do Helsinek v sobotu večer. Fotodokumentace bude zaslána A. Zahálkovi. 
8.-11. listopadu utkání CZE-JAP. Jedna 5tka jede s A týmem do Ruska. Poslední akce před finální nomi-
nací na MS. Požadavek na kravaty pro RT (4 ks) a štulpny na MS - M. Loukota domluví s M. Krejsou. 
M. Mašek – proběhlo utkání s GER, kemp ve Světlé. V listopadu odveta s GER v Lovosicích. V prosinci 
turnaj Visegradské 4 v Polsku. Chybí info – M. Loukota zjistí. Nespokojenost se stavem fyzické přípravy. 
Předány tréninkové plány v domácím prostředí. 
 
Úkol 10-02: Společný letní kemp reprezentací. Připravit návrhy. Termín – začátek srpna, 3 noci ČT-NE. 
40 hráček/kategorie. 
Odpovědnost: všichni manažeři reprezentací 
Termín: 31.12.2017 
 
6. Různé 

• Návrhy na dny ženského hokeje – medaile, diplomy. 

• Akce pro dívčí hokej – otevřený suchý trénink, gólmanský kemp jednodenní, turnaj v minihokeji. 
 
Úkol 10-03: Připravit návrhy na komunitní aktivity. 
Odpovědnost: všichni členové KŽH 
Termín: příští zasedání KŽH 
 
7. Závěr 
K. Hornický poděkoval všem členům KŽH ČSLH za účast. Termín dalšího zasedání komise bude upřes-
něn. 

 
 

 
Schválil: K. Hornický 
Zpracovala: T. Menčíková 


