
08/2010 
Zápis ze zasedání výkonného výboru ALKŽH, 

komise ženského hokeje ČSLH a TMK 

 
Líbeznice 24.11.2010 13:00 

Přítomni: Manhart Karel, Fiala Jan, Mašek Martin, Fidrmuc Jan, Wadowski Petr, Barčák Martin, Krofta 
Zbyněk, Němec Zdeněk 

 
Omluveni: Roztočil Václav, Polenský Josef, Výtisk Tomáš, Jankovič Karel 

 
Program 

1. Kontrola zápisu z minulých komisí – Wadowski 

2. Zpráva z VV ČSLH - Jankovič 
3. Ženský vývojový tým 2014 

4. Zprávy z akcí všech reprezentací v uplynulém období – Manhart, Výtisk, Zdráhal 
5. Práce TMK ženského hokeje - Barčák 

6. Práce KMŽ - Mašek 

7. Server ženský hokej 
8. Testy na FTVS v Praze 

9. Stížnost HLC Bulldogs 
10.  Účast metodika ŽH Martina Barčáka a ředitele ŽVT 2014 Jamese Craiga na akcích reprezentací. 

 

1) Kontrola zápisu z minulých komisí – Wadowski 
Systém soutěže 2011/2012 – dosud nepřišly z oddílů žádné návrhy ani připomínky. Úkol trvá 

2) Zpráva z VV ČSLH - Jankovič 
K.Jankovič omluven, neprojednáváno 

3) Ženský vývojový tým 2014 
Vyhlášen 5.11.2010, zpoždění měsíc. Změna názvu z „Olympijský“ na „Ženský“ po zamítnutí od ČOV.  

ČSLH nevydalo slíbenou tiskovou zprávu. 

Testy byly provedeny, přístup realizačního týmu, metodika i hráček na vysoké úrovni. 
Výsledky testů nejsou a nebudou veřejně přístupné. 

Pracuje se na překladu metodiky, kterou M.Barčák připraví pro kluby k použití pro testování v klubech. 
Kim McCullough pracuje na individuálních plánech pro každou hráčku na základě testů. 

Zpráva z IIHF 

- Rene Fassel přebírá vedení ženského hokeje. 
- James Craig – zástupce ženského hokeje za ČR v komisi IIHF.. 

- Pořadatelství mistrovství U-18 – je navrženo z IIHF pro ČR, finančně náročné, pravděpodobně se 
pořadatelství vzdáme. 

- Návrh IIHF, že od roku 2016 musí mít každá země soutěž U-18 (minimálně 3 týmy, 45 hráček, 12 
utkání). 

4) Zprávy z akcí všech reprezentací v uplynulém období – Manhart, Výtisk, Zdráhal 

Byla podána zpráva za každý reprezentační tým. 
5) Práce TMK ženského hokeje – Barčák 

Zprávy byly projednány na úrovni trenérů výběrů U18 a U20 
Zpráva o testování vývojového týmu 

Slouží jako kontrola kondice a vývoje hráček. Testování bude namátkově prováděno 3-4 krát do 

roka. Způsob testování bude dohodnut na TMK. 
26 plně otestovaných, 3 částečně otestované, 2 neotestované 

Zpráva o akcích U-15, U-18 a „A“ 
Obrovský rozdíl mezi jednotlivými týmy. Rozdílné přístupy k činnostem na reprezentačních akcích. 

Doporučení – sjednotit koncept, nastavit přechody mezi kategoriemi. 

„A“ – dobrá příprava kempu, suchá příprava/rozcvička vynikající, nutno pracovat na defenzivní 
činnosti. 

„U-18“ – příprava kempu bude vylepšena, nutno pracovat na defenzivní činnosti, není brankářský 
trenér 

„Výběr-15“ – vzor pro ostatní reprezentace 
 

Celková zpráva za reprezentace 

Důraz na defenzivní činnosti, nutné již v oddílech. 



6) Práce KMŽ – Mašek 
Předsedou KM byl zvolen Pavel Krček 

Rozdělení na 4 regiony 
Budou vyplněny hráčské karty. 

Další akce v únoru ve Slaném proti Rakousku. 

7) Server ženský hokej - historie ženského hokeje 
- Přes dohodu s redakcí serveru nejsou zveřejňovány články o reprezentaci. Server neslouží k propagaci 

českého ženského hokeje. Nejsou vydávány články, není uvedeno rozlosování pro nadstavbové skupiny. 
Se serverem je obecná nespokojenost. Na fóru jsou uvedeny vulgární příspěvky, které nikdo 

neadministruje. 
- VV projedná s p.Chlupatým z ČSLH (Wadowski, Barčák) možnost zprovoznění sekce ženského hokeje 

včetně zadávání výsledků na serveru ČSLH. 

- VV požaduje okamžité zrušení fóra na serveru. 
8) Testy repre na FTVS 

10.12.2010 – Možnost otestování zdarma. Kvůli průzkumu kondice hráček v české lize budou 
vytipovány hráčky, které by se měly zúčastnit testování. 

9) Stížnost HLC Bulldogs Brno 

Vztah mezi Renatou Mastnou a Jimem Craigem je pro VV vztahem mezi těmito dvěma osobami a VV 
nemá dostatek informací ani kompetence k řešení takových vztahů. Informace o vydírání jsou tvrzením 

hráčky, proti kterému existuje tvrzení Jima Craiga, že k vydírání nedošlo. Mohlo také dojít ke špatnému 
překladu z angličtiny, protože hovory i korespondence probíhala výhradně v anglickém jazyce.  

Výkonný výbor nemá možnosti prověřovat morální kvality kohokoliv, volba realizačního je podle 
usnesení ze shromáždění klubů věcí hlavního trenéra. 

10)  Účast metodika a ředitele ŽVT na akcích reprezentací. Projednat možnost financování ČSLH, případně 

najít sponzory. 
Plán na rok pro sezónu 2011/2012 – zatím není 

 
 

Příští jednání – 19.1.2011 ve 13:00 v Líbeznící 

 
 

Zapsal:  Jan Fiala      Petr Wadowski v.r. 


