
č. 05/2010 

Zápis ze zasedání výkonného výboru ALKŽH 

a komise ženského hokeje ČSLH 

Nymburk 14.7.2010    14:00 
Přítomni: Wadowski Petr, Manhart Karel, Krofta Zbyněk, Fiala Jan, Jankovič Karel  
Hosté :  Výtisk Tomáš, Zdeněk Němec, Jan Fidrmuc, Jim Craig, Václav Pova, Pavel Krček, 
Martin Barčák, Křešimír Schildhabel, Vladimír Václavík, Josef Solnička, Tomáš Jankovi, Jiří 
Němec,    
Omluveni: Roztočil Václav, Polenský Josef, Mašek Martin 
 
Program 

1)  Zpráva z konference ČSLH 26.6.2010 
2) Zpráva z auditu IIHF ohledně ženského hokeje v ČR 
3) Zpráva ze semináře IIHF ve Vierumäki - Finsko 
4) Zpráva z dlouhodobé olympijské přípravy Sochi 2014 
5) Různé 

 
1. Zpráva z konference ČSLH  - Wadowski 

a. Rozpočet ČSLH   
b. Zpráva Slavomíra Lenera o reprezentacích ČR  
c. Upozornění na změny v SDŘ a přestupní řád  

2. Zpráva z auditu ČSLH  
 a. dvoudenní audit provedl Adam Solid, týkal se kompletní činností kolem ženského 
hokeje, organizací, počtu hráček a rozhodčích, financí atd. podle předem uřčeného 
scénáře. Obdobný audit byl proveden ve všech zemích, kde se hraje ženský hokej. 
Výsledky byly prezentovány na semináři ve Finsku.    

3. Zpráva ze seminářů ve Finsku 
a. Zbyněk Krofta – samostatná písemná zpráva 
b. Martin Barčák – samostatná písemná zpráva 

 
4. Zpráva Jima Graiga – Olympijský vývojový tým 

a. Zřejmě bude od r. 2012 oficiální ME dívek do 16 let 
b. Spolupráce s hráčkami Kanady –  
c. Zpráva pro Český olympijský výbor na podporu cestovného hráčkám v zahraničí na 

campy v ČR   
d. Prezentace stavu ŽH v ČR a kroky pro rozvoj s cílem Sochi 2014 

 
5. Různé   

Jankovič –  
a. je nutné celou situaci řešit podle možností v naší republice a podle pozice ženského 

hokeje v ČR.  
b. doplnit lidi do odborných komisí ČSLH zastupujících ženský hokej 
c. Tomáš Jankovič komise mládeže ČSLH – vysvětlení postoje KM k začlenění Slavie a 

Karviné do LMD – termíny budou dohodnuty následně s oddíly do 4.8.2010 Karel  
Jankovič na VV ČSLH. 

Manhart – doplnění prezentace Jima Craiga – koncepce již rozpracována na MS v Chicagu, 
- Zaměřit se na osobní přístup hráček k reprezentaci,  
- Velká výhoda spolupráce s trenérkou z Kanady 
- Jmenovat pracovní skupinu, která by koordinovala činnost reprezentací 
- Uvolňování hráček v zahraničí na campy repre – dohoda se školami v sev. Americe 



- Setkání trenérů ženského hokeje aspoň 2x ročně 
 

 Barčák – možnost profinancovat soustředění mimo svazový rozpočet 
- v Plzni specielní camp pro brankáře – proberou s Manhartem 
- na sraz reprezentací pozvat všechny trenéry s výstrojí na led, budou předvedeny 

poznatky z Finska 
 
Výzva všem oddílům – do 30.7.2010 nahlásit trenérům týmů jmenovaných na konferenci ALKŽH 
jména hráček (+ tel. Kontakt), která by měla výkonnostně na reprezentaci týmů „východ - západ“  
ve dnech 27. až 29.8.2010 v Pelhřimově. Spoluúčast hráček je 1550,- Kč za osobu. Kopii seznamu 
zaslat na mail asociace@zenskyhokej.cz  
Součástí utkání východ – západ bude od 12 hod do 14 hod seminář trenérů s prezentací poznatků 
z Finska. 
 
Ukončeno v 18:45 
 
Příští jednání – 27.8.2010 večer (cca 20 hod)  v Pelhřimově 
 
 
 
          

Petr Wadowski 

mailto:asociace@zenskyhokej.cz

