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VÝKONNÉHO VÝBORU ĆESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

19. 1. 2012 
 

VV ČSLH schválil: 
 

 program letošní konference ČSLH (materiál najdete zde) 
 návrh na jmenování Miroslava Přerosta hlavním trenérem reprezentačního týmu U20 

v sezoně 2012/13 
 návrh sportovní komise na rozšíření play off při světových šampionátech hráčů U18 a 

U20, který bude předložen komisi soutěží IIHF 
 návrh na kooptaci Romana Čechmánka, Rostislava Haase, Pavla Liehmana a 

Michala Podolky za členy brankářské komise ČSLH 
 rozhodnutí prezidenta ČSLH, učiněná v souladu čl. 2 odst 6. Statutu VV ČSLH a na 

základě doporučení pracovní skupiny ve věci povolování výjimek z přestupního řádu 
mimo klubů extraligy a 1. ligy (Ondřej Bašta HC Kobra Praha – HC Sparta Praha; 
Matěj Bedrník HC Letci Letňany – HC Podblanicko Benešov; Shamil Litaev HC Slavoj 
Zbraslav – HC AZ Havířov; Václav Šesták HC Predators Česká Lípa – HK Kralupy 
nad Vltavou, Matěj Štědrý HC Chrudim – Stadion Nový Bydžov)  

 
 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 zprávu trenéra Aloise Hadamczika o výkonech reprezentačního mužstva na turnaji 
Channel One Cup 2011 a informaci o inspekční cestě v NHL, připravované 
v souvislosti s přípravami na mistrovství světa 2012  

 hodnocení výsledků reprezentace U20 na mistrovství světa v Calgary a Edmontonu, 
předložené trenérem Miroslavem Přerostem 
VV ČSLH v této souvislosti poděkoval hráčům a členům realizačního týmu za 
důstojnou reprezentaci českého ledního hokeje. 

 zprávu o průběhu mistrovství světa žen U18, které se uskutečnilo ve Zlíně a Přerově, 
předloženou předsedou organizačního výboru Karlem Jankovičem 
VV ČSLH v této souvislosti poděkoval organizátorům a pořadatelským městům 
mistrovství světa, které bylo kladně hodnoceno IIHF i účastnickými zeměmi a 
vytvořilo nový návštěvnický rekord v této věkové kategorii. 

 informace o harmonogramu nominace a přípravách reprezentace na mistrovství světa 
hráčů U18 a organizačních přípravách šampionátu, který se uskuteční v dubnu 2012 
v Brně a Znojmě 

 informaci o výpovědi Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi ČSLH a APK LH ze strany 
APK LH a s účinností od 31. 5. 2012, která byla sekretariátu ČSLH doručena 29. 12. 
2011 

 informaci o rozhodnutí VH APK LH ze dne 19. 12. 2011 o „uzavření extraligy ledního 
hokeje od sezóny 2012/2013“ a předložení návrhu souvisejících legislativních změn 
výkonnému výboru ČSLH do 31. 3. 2012 

 informace předsedy dozorčí rady ČSLH, ředitele APK LH, ředitele PRO-HOCKEY.Cz 
a předsedů odborných komisí (brankářská komise, komise mládeže, komise 
rozhodčích, poradní výbor, reprezentační komise, sportovně-technická komise, 
trenérsko-metodická komise) 

 
 
VV ČSLH uložil: 
 

 vypracovat pro nejbližší zasedání VV ČSLH právní a odbornou analýzu návrhu 
Smlouvy o vzájemné spolupráci, kterou předložili zástupci pracovní komise APK LH 

 rozeslat klubům vzor žádosti klubu o poskytování informací o prospěchu hráčů-
studentů 

 
 
Materiál má informativní charakter. Plné znění najdete v oficiálních dokumentech ČSLH. 

http://cslh.cz/dokument/666-program-konference-slh.pdf

