č.37/2013
Zápis ze zasedání výkonného výboru ALKŽH,
komise ženského hokeje ČSLH
Praha
19.11.2013 13:00
Přítomni: Petr Wadowski, Karel Manhart, Libor Navrátil,
Omluven : Karel Hornický
Hosté : Martin Loukota, Jaromír Dlouhý, Jiří Vozák
Program
1) - Kontrola úkolů
2) - Doplnění VV ALKŽH
3) - Liga žen 2013/2014
4) – MS žen v Přerově
5) - Starty v nižších kategoriích - výjimky
6) - Různé dle potřeby
1) Kontrola úkolů
Úkol 35-04 – Projednat s organizačním výborem finanční a organizační možnosti pozvání funkcionářů
Odpovědnost: Wadowski – trvá termín do 15.2.2014
2) Doplnění VV ALKŽH - doplnění 5 člena VV ALKŽH bude provedeno hlasováním E-mailem. Je nutné
vypracovat volební řád, vyzvat oddíly o předložení kandidátů a následně volbu. Nový člen by se měl
zúčastnit příštího zasedání.
Úkol 37-01 – Zorganizovat doplňující volbu člena VV ALKŽH
Odpovědnost: Wadowski – termín do 5.12.2013
3) Liga žen 2013/2014
- HC Bílí tygři Liberec se nedostavil k utkání s ESA. Kontumace ve prospěch ESA
- Došlo k dohodě, že za změny registrací (folie) nebudou od oddílu požadované žádné platby.
Bude navýšena paušální platba o 1000,- Kč ze startovného. Vratná kauce zůstává beze změn.
- HOSYS – nový SW pro řízení hokejových soutěží – Jaromír Dlouhý provedl krátkou prezentaci a
vysvětlil jeho klady. Navrhuje zahájení zkušebního provozu od 1.1.2014 s tím, že do konce ročníku
2013/2014 by byly v provozu oba způsoby. Nový SW HOSYS by byl zaveden od nového ročníku. Martin
Loukota sdělil, že SW bude prezentován majitelem i vedení ČSLH.
Bylo dohodnuto, že je nutná prezentace oddílům. Na Moravě prezentaci zajistí Libor Navrátil, v Čechách
Jaromír Dlouhý. Každý se může se SW seznámit na www.hosys.cz. J.Dlouhý je připraven odpovídat na
tel. dotazy. Prezentace pro zájemce by mohla proběhnout 10.12.2013 v rámci VV ALKŽH. Pokud bude
z oddílu zájem, je nutné zaslat svůj požadavek do 3.12.2013.
4) MS žen v Přerově
- Martin Loukota přiblížil návrh rozpočtu MS. Dále řekl, že náklady se teprve zpřesňují a že OV byla
přidělena dotace z IIHF ve výši 200 000 CHF za pořádání, kterou ČSLH obdrží až po zorganizování a
dodání dokumentace MS. Hlavním ekonomickým cílem OV MSLH IIHF 2014 žen Div. IA je vyrovnaný
rozpočet a snaha získat dotace z rozpočtů MŠMT, krajů a obcí. Hlavním sportovním cílem je výsledek
reprezentace žen ČR A.
- Internetová TV – v prosinci 2013 bude vyhlášeno výběrové řízení pro přenosy.
5) Starty v nižších kategoriích – vyjímky
Doporučené per rollam (E-mailem)
Viktoria Bulínová, (HC Znojemští orli)
Tereza Topolská (HC Chrudim)
6)

A) Jiří Vozák podal zprávu z turnaje v Japonsku. Trenérská zpráva je na stránkách ČSLH.

B) Libor Navrátil – Machimport. Za uplynulou sezonu jsou pozdrženy platby 3 oddílům (Bulldogs,
Cherokees, PROFI-CZ ). Platby budou uvolněny po dodání požadovaných materiálů v termínu do 30.11.2013.
Pro nový ročník 2013/2014 bude prodloužena spolupráce s 10 týmy formou dodatku. Dodatek smlouvy a

reklamní předměty budou na oddíly rozeslány do konce listopadu 2013.

Jednání ukončeno v 16:00
Příští jednání v úterý 10.12.2013 ve 13 hod

Petr Wadowski

