
Zápis č. 09 
ze zasedání výkonného výboru ALKŢH, 

komise ţenského hokeje ČSLH 
 
Líbeznice 19.1.2011 13:00 
Přítomni: Manhart Karel, Fiala Jan, Mašek Martin, Wadowski Petr, Barčák Martin, Krofta Zbyněk, 

Roztočil Václav 

Omluveni: Polenský Josef, Jankovič Karel 
 
Program 

1. Kontrola úkolů z předchozích KŢH 
2. Zpráva z VV ČSLH - Jankovič 
3. Zpráva z MS U18 Švédsko 
4. Termínová listina reprezentací na sezónu 2011/2012 
5. Nový model ligy 
6. Trenérsko-metodická komise 
7. Komise mládeţe ţenského hokeje 
8. Další dle potřeby 

 
1) Kontrola zápisu z minulých komisí – Wadowski 

Testování hráček na FTVS 
Testy stojí cca 300,- (v rámci této akce zadarmo) 
Zúčastnilo se 8 hráček z Plzně + 8 hráček z Berouna, jiné kluby neprojevily zájem.  
Lze dostat porovnání s dorostem ? 

Úkol 09-01 poţádat o výsledky sl.Zajícovou, s porovnáním s dorostem 
odpovědnost:   Wadowski Termín:  leden 2011 

 

2) Zpráva z VV ČSLH - Jankovič 
K.Jankovič omluven, účastnil se VV ČSL, po jeho ukončení podal krátkou telefonickou zprávu. 
- předloţena zpráva z účasti U18 na MS ve Stockholmu 
- navrţeno, aby v příštím roce bylo MS U18 pořádáno v ČR 
- asi bude v mladším dorostu rozšířena soutěţ o skupinu B, ? moţnost účasti ţen. 

 
3) Zpráva z MS U18 Švédsko 

Podána zkrácená verze zprávy, do příštího zasedání bude poslána členům KŢH kompletní 
zpráva . Deklarována potřeba zlepšení komunikace mezi reprezentačními trenéry, oddílovými 
trenéry a metodikem. 
 

4) Termínová listina reprezentací na sezónu 2011/2012 
- Důvodem pro zařazení hráček ročníku 1996 na turnaj na Slovenskou Prievidze 

v únoru 2011 je jejich příprava na příští MS U18.  
- Break termíny budou stanoveny na MS „A“ muţů. Dle nich budou pořádány tyto 

předpokládané akce 
1. Společný kemp repre „A“ + „U18“ – týdenní kemp v reţii metodické komise – v polovině 

června  
2. srpen moţná 5 utkání „A“ v USA 
3. 27.8. - 28.8. – Pelhřimov 
4. září - A“ a „U18“ dvojzápas Německo  
5. říjen - „15“ – dvě utkání s Německem  
6. Listopad – „A“ – turnaj 4 pořádaný v ČR 
7. Prosinec – „U18“ – turnaj 4(5) v ČR 
8. Leden – MS „U18“ 
9. Únor – „A“ – turnaj 4 na Slovensku 
10. Březen/Duben – MS „A“ 
11. Březen – „U15“ - turnaj 4 



 
5) Nový model ligy 

- 33 termínů v období od září do března, nutno odečíst break termíny IIHF, zbude cca 
24 termínů.  

- Zatím přišel návrh z oddílu Kobra Praha, 
- Je navrţeno rozdělení na 1 ligu (celostátní) a 2 ligu regionální. V této souvislosti je 

nutné oslovit oddíly, který je ochotný a finančně schopný odehrát celostátní ligu. 
Úkol 09-02 Rozeslat E-mail na oddíly 
  Odpovědnost:  Wadowski  termín : leden 2011  

 
6) Trenérsko metodická komise 

- na zprávu metodika M.Barčáka nebyla ţádná reakce od oddílů ani od reprezentace 
- od pondělí 27.1.2011 bude rozšířena spolupráce i s TMK ČSLH 
- příprava v oddílech ani v reprezentaci neodpovídá vizi metodika, nutná větší 

spolupráce 
- není dostatek financí na účast metodika na akcích reprezentací  
- Schůzky trenérů - Předběţně - 26.3.2011 – ve Slaném – metodika 

                                             Jistě – v Pelhřimově 27.8. a 28.8.2011 
- M.Barčák poţaduje kopie utkání naší U18 na MS ve Stockholmu 

Úkol 09-03 zaslat kopie utkání M.Barčákovi 
odpovědnost :   Fiala  termín : leden 2011 

 

7) Komise mládeţe ţenského hokeje 
- p.Bukač přislíbil autorizaci pro Výběr 15 
- pokračují dohady o projektu „Dívčí hokej“ v rámci náborového programu „Pojď hrát               
hokej“ 

 
8) Další dle potřeby 

 Dotazník pro hráče 
 K. Manhart společně se S.Plánkou připravili dotazník „Přehled činnosti“ ve vrcholící přípravě na 
MS pro hráčky širšího výběru repre „A“. Jedná se o přehled - posilovna, práce na suchu, práce 
na ledě. Hráčky budou vyplňovat v týdenních intervalech a zasílat zpět. K.Manhart rozešle cca 
30 hráčkám a bude následně dotazníky zpracovávat. 

Úkol 09-04 Rozeslat dotazníky 30 vybraným hráčkám 
odpovědnost:  Manhart termín:  leden 2011 a průběţně 

 
Kemp v létě – Challenger hokej 
Návrh od firmy Challenger hokej uspořádat pro dívky kemp počátkem srpna s účastí hráček 
věkové kategorie 13-18 let z Kanady, USA a ČR a trenérů z Kanady, USA a ČR. p.Vojtíšek zašle 
návrhy VV, zde bude posouzena další forma spolupráce.  

Úkol 09-05 poţádat p. Vojtíška o sdělení své představy  
odpovědnost:  Mašek  termín:  únor 2011 

 
Zasedání delegátů ALKŢH 
V květnu, na shromáţdění delegátů ALKŢH, bude provedena volba realizačních týmů V15, „A“ a 
nového výkonného výboru. Do příští KŢH prověří všichni členové moţnost konání shromáţdění 
ve svém okolí. Podmínky: sál pro cca 50 lidí, pokud moţno bez nájmu, koncem května 2011 

Úkol 09-06  odpovědnost:  všichni  termín   únor 2011 
 

Nasazení  v semifinále a finále ligy ţen 2010/2011 je podle pořadí v nadstavbě „D“ (ala 
extraliga) 

 

Příští jednání – 23.2.2011 ve 13:00 v Líbeznící 
 
 
Ukončeno v 16:45  Zapsal Jan Fiala, Petr Wadowski 


