
č. 07/2010 

Zápis ze zasedání výkonného výboru ALKŽH, 
komise ženského hokeje ČSLH, KMŽ a TMK 

Líbeznice 29.9.2010 od 13 hod. 
Přítomni: Manhart Karel, Fiala Jan, Mašek Martin, Fidrmuc Jan, Ruml Štěpán, Výtisk Tomáš, 
Wadowski Petr, Barčák Martin, Marková Marie, Solnička Josef, Krofta Zbyněk, Krček Pavel 
 
Omluveni: Roztočil Václav, Polenský Josef, Němec Zdeněk 
 
Program 

1) Kontrola zápisu z minulých komisí – Wadowski 
2)  Zpráva z VV ČSLH - Jankovič 
3)  Zpráva z průběhu ligy ţen – Němec Z., Wadowski 
4)  Pelhřimov 2010 - Manhart 
5)  Akce reprezentací do pol. roku 2011 – Manhart, manaţeři reprezentací 
6)  Olympijský vývojový tým – Manhart (Craig) 
7) Práce TMK ţenského hokeje, zpráva o činnosti - Barčák 
8) Příprava turnaje 5 v prosinci ve Slaném – Manhart, Němec J. 
9) Server ţenský hokej – turnaj ve Vancouveru v listopadu 

- historie ţenského hokeje 
- spolupráce s onlajny.cz 

10) Komise mládeţe 
11) Příští ročník ligy ţen – systém soutěţe 

 
Ad 1)  a) V souladu s přílohou č. 1 KŢH č.06/2010 byla jmenována trenérsko-metodická 
(dále TMK) ve sloţení  Manhart, Craig, Výtisk, Fidrmuc, Barčák, kde poslední jmenovaný bude 
vykonávat funkci hlavního metodika ţenského hokeje a komise mládeže ženského hokeje 
(dále KMŽ) ve sloţení Solnička, Ruml, Krček, Mašek – předsedou Mašek. 
b) Ve dnech 16.-17.10.2010 se bude konat akce reprezentace do 18 let. Nominace na tuto akci 
bude zveřejněna 2.10.2010. Ligová soutěţ nebude přerušena. Týká se utkání: Karlovy 
Vary:Pardubice, Litvínov:Plzeň 1929, Kladno:Beroun, Roudnice:ESA Praha, Kobra Praha:Liberec, 
Plzeň Profi-cz:Neratovice, Cherokees:Vsetín, Opava:Bulldogs.  

a) Kluby se dohodnou na případné změně termínu utkání do 7.10.2010 a tuto změnu oznámí 
řídícímu soutěţe. 

b) Pokud jeden z klubů poţaduje změnu termínu a soupeř změnu neakceptuje, řídící soutěţe 
nařídí odehrání utkání v náhradním termínu určeném řídícím soutěţe (dle článku 306 SDŘ). 

c) Pokud nebude do 7.10.2010 oznámena změna dle bodu a) výše, nebo ţádost o změnu dle 
bodu b) výše, má se za to, ţe utkání se odehraje v plánovaném termínu. Případné 
neodehrání takového utkání bude posuzováno dle SDŘ. 

Ad 9)Server ženského hokeje 
a) Turnaj Vancover 18.-21.11.2010 – Wickenheiser. Server byl osloven a údajně poţádán o 
sestavení týmu ţen – 18 hráček pro účast na tomto festivalu ţenského hokeje. Redakce v čele 
s Marií Markovou se rozhodla oslovit prvních 6 týmů z loňského roku, aby nominovaly kaţdý 3 
hráčky. K dnešku projevily zájem pouze dva kluby. Server ţenského hokeje odmítá spolupráci 
s ALKŢH. Akce je soukromou akcí občanského sdružení zenskyhokej.cz. VV asociace 
nebude do organizace turnaje zasahovat. VV upozorňuje na pravidla daná ČSLH ohledně 
názvu týmu a organizací obdobných akcí. 
b) Historie - Byla předána historie z bývalého serveru ţenský hokej cz. Bude zpracováno a 
vloţeno na stránky ţenského hokeje  
c) ONLAJNY.cz  - VV nemá jistotu, ţe všechny oddíly budou mít dostatek lidí pro zasílání SMS 
zpráv při kaţdé změně stavu a proto tuto spolupráci nechává na iniciativě klubů. 
d) Redakce ženský hokej.cz  poţaduje, aby při překliku na stránkách hokej.cz na stránky 
ţenského hokeje byl odkaz, ţe se jedná o oficiálním server ţenského hokeje – projedná 
Wadowski termín do příští KŽH 
e)Kritika článku reprezentace na serveru ţenský hokej. Chybí více článků na téma 



reprezentace. Je kritizována neúčast redaktorů na akcích reprezentace, byť jsou pořádány 
v blízkosti bydliště. (Slaný). Na serveru chybí ve výčtu oddílů v lize ţen HC Slavia Praha –ţeny a HC 
Karviná.  
Ad 3) Zpráva z průběhu ligy žen 
Stále chybí soupisky Berouna a ESA Praha. Chybí zápisy o utkání Beroun:Kladno (1.kolo) a 
Bulldogs:Opava (3.kolo). V utkání 9004 udělen trest ve hře pro funkcionáře HC Energie K.Vary - 
řeší DK ČSLH. 
Ad 4) Pelhřimov – zpráva Manhart 
Nutno zváţit pro příští rok vynechání kategorie „A“. Protoţe účast v kategorii ţen odmítlo mnoho 
hráček, bylo nutné přesunou další hráčky z mladších kategorií, coţ přineslo špatnou odezvu od 
rodičů mladších děvčat – špatná organizace. 
Komise mládeţe + komise reprezentace vypracuje plán soustředění Pelhřimov 2011. Zodpovídá 
Barčák + Mašek termín 31.12.2010   
Ad 5) akce reprezentací 
2010 : ČR A    ST  1.9.2010     →  NE  5.9.2010  2 x GER     září 

U18    PÁ  15.10.2010 →  NE 17.10.2010  2x SLA          říjen 

V15    PÁ 29.10.2010  →  NE 31.10.2010 1X SLA/GER   říjen  
OVT    PÁ 5.11.2010  →  NE 7.11.2010  kemp    listopad 

ČR A    NE 7.11.2010    →  ST 10.11.2010 kemp    listopad 
U18    PO 13.12.2010  → SO 18.12.2010           T 5(GER, AUT,CZE,SUI, SVK) prosinec

 U18    PO 27.12.2010  → 30.31.12.2010  kemp    prosinec 

2011:  U18      MS 1-8.1.2010  Švédsko, Stockholm    leden 
 ČR A   T4   SVK,  Prievidza    únor 
 V15   2 x utkání  AUT/ČR ,Slaný    únor 
 ČR A   MS   Francie, Cean     duben 
 V15   WSI   ČR     duben 
 ČR A, U18  kemp společný ČR     červen 
 ČR A (OVT)  5 x utkání  USA     srpen 
 ČR A,U18,V15  kemp   ČR, Pelhřimov    srpen 
 ČR A   2 x utkání  GER     září 
 ČR U18  2 x utkání  GER     září 
 V15   1 x utkání  GER     říjen 
 ČR A   T4   ČR     listopad 
 ČR U18  T5   ČR     prosinec
  

- Kempy v červnu a srpnu (v rámci OVT)  budou včetně testů 
- Od roku 2011 bude zněměna činnost manaţerů a kustodů podle pravidel ČSLH, tzn. Včetně 

fasování materiálu (hole, dresy, oblečení, léků), zajišťování akcí a vyúčtování 
- Ing. Krofta převzal paré dokumentů k MS U18 ve Švédsku. 

Ad 6) Olympijský výběrový tým - OVT  
– nutné provést výběr hráček, které budou zařazeny do tohoto programu – termín do 
6.10.2010 zajistí Manhart s trenéry repre   
- Předloţeno k připomínkám a odsouhlaseno logo vypracované Jamesem Graigem . Návrh 

bude předloţen na ČSLH. 
- Nutné zajistit tisk bulletinů OVT 

Ad 7) Trenérsko-metodická komise – TMK  
- Martin Barčák – předseda TMK předloţil desatero práce TMK. 

o Nutná metodika pro jednotlivé kategorie od 60 let do ţen 
o Vyuţívání nejnovějších metod 
o Rozpracování charakteristik hráček do detailů, hráčské karty 
o Přizpůsobit práci trenérů a metodik potřebám reprezentace 
o Školení trenérů, lze dělat kvalitní trénink i pro 4 hráčky na ledě 
o Individuelní tréninkové plány 
o Uplatňovat metodiku jiţ u dívčího hokeje 
o Zúčastňovat se školení ČSLH i IIHF, účast na akcích reprezentací 

 Úkol – rozpracovat pracovní plán, určit priority a zprávy podávat na kaţdé KŢH – zajistí Barčák 
– termín průběžně 



Při reprezentační akci ve Slaném bude na den 15.10.2010 svolána TMK 
Ad 8) Turnaj 5 ve Slaném je organizačně zajištěn. 
Ad 10) KMŽ  

- Vypracovat plán činnosti  
- Vytvořit týmy v regionech 
- Zaměřit svoji činnost i na jiţní Čechy – České Budějovice 
- Eliminovat střed select týmu (V15) vs ČSLH (oznámení p. Bukače) 
- Moţnost regionálních lig v minihokeji dívek 
- Pavel Krček z dívčího hokeje potvrzuje, ţe na základě oznámení p.Bukače z ČSLH odmítají 

oddíly uvolňovat dívky na jeho akce. 
- Ve dnech 29.10.-1.11.2010 se bude konat v Německu akce výběru do 15 let. Nominace na 

tuto akci byla jiţ zveřejněna. Ligová soutěţ nebude přerušena.   
o Kluby se dohodnou na případné změně termínu utkání do 18.10.2010 a tuto změnu 

oznámí řídícímu soutěţe. 
o Pokud jeden z klubů poţaduje změnu termínu a soupeř změnu neakceptuje, řídící 

soutěţe nařídí odehrání utkání v náhradním termínu určeném řídícím soutěţe (dle 
článku 306 SDŘ). 

o Pokud nebude do 18.10.2010 oznámena změna dle bodu a) výše, nebo ţádost o 
změnu dle bodu b) výše, má se za to, ţe utkání se odehraje v plánovaném termínu. 
Případné neodehrání takového utkání bude posuzováno dle SDŘ.  

Při reprezentační akci ve Slaném bude na den 29.10.2010 svolána KMŽ 
 

Ad 11) Systém soutěže 2011/2012 - Na příští KŢH si členové připraví příspěvky na 
systém soutěže v dalším ročníku. Současně vyzýváme oddíly na zaslání návrhů a připomínek. 
 
 
Konec jednání : 19:50 
 
Příští jednání – 24.11.2010 ve 13:00 v Líbeznici společné s TMK a KMŢ 
 
 
 
        Za VV ALKŢH a KŢH 
        Petr Wadowski  v.r. 


