
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ĆESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

8. 12. 2011 
 

VV ČSLH schválil: 
 

 jmenování Jiřího Juříka asistentem reprezentačního týmu U20 (potvrzení rozhodnutí 
prezidenta ČSLH ve smyslu čl. 2, odst. 6 Statutu VV ČSLH) 

 návrh rozpočtu ČSLH a společnosti PRO-HOCKEY.Cz pro rok 2012, předložený 
ekonomickou komisí a doporučený dozorčí radou ČSLH  

 materiál „Způsob hlasování na konferenci ČSLH“ 
 pracovní skupinu ve složení Martin Urban, Lukáš Kuhajda a Vladimír Schiefner, která 

bude posuzovat žádosti o udělení výjimek v žákovské lize 
 
VV ČSLH projednal: 
 

 zprávu trenéra Aloise Hadamczika o výkonech reprezentace na Turnaji Karjala 2011 
 zprávu trenéra Miroslava Přerost o přípravě reprezentace U20 na mistrovství světa 

2012 v Calgary a Edmontonu, včetně informace o uvolnění brankáře Petra Mrázka a 
doplnění realizačního týmu o asistenta Jiřího Juříka, maséra Zdeňka Šmída, 
fyzioterapeuta Radovana Sakaláše a videokouče Jana Procházku 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 informace předsedy dozorčí rady ČSLH, předsedy APK LH a předsedů odborných 
komisí (brankářská komise, ekonomická komise, komise mládeže, komise 
rozhodčích, komise ženského hokeje, lékařská komise, poradní výbor, reprezentační 
komise, sportovně-technická komise, trenérsko-metodická komise) 

 informaci vedoucího sportovního oddělení Slavomíra Lenera o reprezentačních 
akcích v období prosinec 2011 – leden 2012 a semináři trenérů, připravovaném v 
Chomutově  

 informaci trenéra Miroslava Přerosta o termínech nominace na mistrovství světa 
juniorů U20 v Calgary a Edmontonu, která byla předána řediteli APK LH Stanislavu 
Šulcovi 

 informaci o uvedení nových členů Síně slávy českého hokeje 
 informaci o činnosti organizačních výborů mistrovství světa žen U18 (Zlín, Přerov) a 

mistrovství světa mužů U18 (Brno, Znojmo) 
 informaci o možnostech podání žádostí o přidělení finančního příspěvku z Nadačního 

fondu Ivana Hlinky 
 
VV ČSLH uložil: 
 

 informovat kluby o nesouhlasném stanovisku lékařské komise k žádostem o 
„omlazování hráčů“ v mládežnických soutěžích 

 vypracovat návrh vzorové žádosti o poskytování informací o prospěchu 
studentů/hráčů Akademií ČSLH 

 projednat materiál „Statut Hobby Hráč“, připomínkovaný poradním výborem ČSLH, se 
zástupci příslušných soutěží   

 
 
Materiál má informativní charakter. Plné znění najdete v oficiálních dokumentech ČSLH. 


