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

 
Líbeznice 23.2.2011 13:00 
Přítomni: Manhart Karel, Fiala Jan, Wadowski Petr, Barčák Martin, Krček Pavel 

 
Omluveni: Roztočil Václav, Polenský Josef, Mašek Martin, Krofta Zbyněk 
 
Program 

1. Kontrola úkolů z předchozích zasedání 
2. In-line hokej 
3. Zlatá hokejka 
4. Trenérsko-metodická komise, komise mládeže 
5. Valná hromada 2011 
6. Příprava reprezentace 
7. Liga 2011/2012 
8. Další dle potřeby 

 
1) Kontrola zápisu z minulých komisí – Wadowski 

Testování hráček na FTVS 
Úkol 09-01 Zatím nejsou zpracovány výsledky, po zpracování sl.Zajícová dodá výsledky. 

Dotestováno cca 8 hráček z reprezentace A    
odpovědnost:   Wadowski Termín: březen 2011 

Úkol 09-02 Nový model ligy – přišlo 8 odpovědí, všichni jsou, z finančních důvodů, proti 
celostátnímu modelu. Nový model dodaly oddíly z Roudnice a Kobry, bude upřesněno. 

Úkol 09-03 Zápisy a DVD ze Stockholmu  budou předány v sobotu 26.2.2011 v Plzni 
odpovědnost:   Fiala  Termín: březen 2011 

09-04 Dotazník rozeslán hráčkám „A“ týmu – 32 hráček, z toho většina komunikuje na týdenní 
bázi. Repre „18“ a „15“ nejsou zatím obeslány.  

Úkol 10-01 Je nutné obeslat znovu (a naposled) hráčky, které nekomunikují a trenéry U18 a 
V15, ti je následně rozešlou hráčkám svých výběrů  

odpovědnost:   Manhart Termín: březen 2011 
Úkol 09-05 požádat p. Vojtíška o sdělení své představy, úkol trvá  

odpovědnost:  Mašek  termín:  březen 2011 
Úkol 09-06 Shromáždění klubů se bude konat 4.6.2011 v Berouně.  

 
2) In-line hokej 

Od 30.4 do konce června každý víkend příprava na MS v Itálii. Závěrečné soustředění v Písku a 
30.6.2011 odjezd na MS do Itálie. Trenér in-line požádal o podporu. V nominace in-line je 6 
stabilních hráček „A“ týmu. Hráčky si z in-line hokeje přinášejí nevhodné návyky. Trénují naplno 
a připravují se na vrchol sezóny in-line hokeje v době, kdy by, pro lední hokej, měly odpočívat 
a rehabilitovat. Hráčkám přesto nebude bráněno v akcích in-line. 
V červnu je plánováno soustředění reprezentace, které by mělo mít přednost před akcemi In-
Line hokeje. Hráčky by si měly stanovit prioritu z hlediska osobního sportovního rozvoje. 

 
3) Zlatá hokejka 

Vyhlášení hokejistky roku bude opět součástí zlaté hokejky. Pravidla výběru hokejistky budou 
stejná jako pravidla BPA pro hokejistu. Hlasování budou provádět dvoukolově odborníci  oblasti 
ženského hokeje, pravidla a výběr hlasujících budou rozeslána do 28.2.2011 a následně 
zveřejněna. 
Úkol 10-02  odpovědnost   Wadowski  termín do 28.2.2011.  

 
4) Trenérsko metodická komise 

Organizace sraz trenérů (Slaný 26.3.2011), kde by měli trenéři reprezetací prezentovat své 
představy o přípravě hráček v klubech pro reprezentaci. Trenér Barčák zašle pozvánku na 



všechny trenéry. VV důrazně doporučuje všem trenérům účast na tomto srazu. 
Dotazníky budou konzultovány s lékaři z FTVS. 
Metodik se zúčastnil turnaje 4 na Slovensku. 
Přechody hráček do vyšších kategorií – doporučení: provádět dříve, zařadit do přípravy už půl 
sezóny před věkovou hranicí. 
 
Komise mládeže se neschází, komunikace probíhá ad-hoc. 
Berounský turnaj nadějí – organizuje p.Solnička. 
Metodik informuje trenéry mládeže, aktuálně nové metodické postupy – bruslení. 
Web – divcihokej.cz – je zde zřízena část pro komisi mládeže. 
 
Obecně: nejsou výstupy z činností komisí, nutno se soustředit na konkrétní výstupy. 

 
5) Příprava valné hromady 

Bude se volit realizační tým „15“ a „A“, nový výkonný výbor. PW: připraví návrh kandidátky 
(podobně jako minule). Oddíly budou mít možnost navrhnout hlavního trenéra do Výběru „15“ 
a reprezentace „A“ . 
Do 19.4. – zprávy - TMK, KM, reprezentační trenéři. Zprávy budou rozeslány na oddíly asi 14 
dní  před jednáním valné hromady  

 
6) Příprava reprezentace 

Turnaj 4. 
Prověrka hráček z ČR, kvalitní zápasy. Příprava budoucích hráček pro U-18. Díky zraněním a 
nemocem vypadlo cca 9 hráček. V rámci přípravy cca 8 hodin videa. 
Utkání: hra na 3 pětky, z hráček ročníku 1996 se projevily nejlépe Vanišová a Tejralová. Ostatní 
hráčky splnily očekávání. 
Přehráli jsme Francii, výborný výkon 
Rakousko, první třetina hodně špatná, poté změna projevu a zasloužené vítězství, výkon 
celkově špatný 
Slovensko, chyběly 2 hráčky turnajové základní sestavy, vedli jsme, ale Slovenky otočily, byli 
jsme v první třetině horší. Od druhé třetiny mnoho vyloučených – hra na 2 pětky, na konci 
utkání chyběla síla. Celkově nás Slovenky přehrály. 
 
MS 
Připravuje se kemp. Před kempem se předpokládá 5 utkání s klukama pod hlavičkou Slavie. 
25.3. – sraz, dvoufázové tréninky (so-út), videorozbory. Francii na turnaji chyběly 2 hráčky, 
k dispozici jsou videa zápasů Francie. Na soustředění 25 hráček, konečná nominace 30.3. 
 

7) Liga 2011/2012 
Přišly návrhy – Kobra, Roudnice 
8 oddílů odmítá celostátní ligu a chce zachovat stávající rozdělení. 
Součástí návrhu soutěže bude upřesnění doplňku rozpisu soutěže pro ženskou ligu. 
Akce V-„15“ dělat v break termínech, v některých oddílech je neúčast těchto hráček 
existenční.. 

 
8) Další dle potřeby 

Turnaj V15 
Ubytování a stravování týmu Německo bude hrazeno ze startovného ligy žen. Podrobnosti 
Wadowski.  
 

 
Příští jednání – 20.4.2011 ve 13:00 v Líbeznící 
 
Ukončeno v 16:45                           

 


