Zápis č. 5/2016 ze zasedání Karlovarského KVV ČSLH
konaného dne 22. 11. 2016 v Karlových Varech
Přítomni: Bronislav Píša, Jiří Ryžuk, Radek Škarda, Rostislav Špírek, MUDr. Ilja Horník, Michal
Kostourek, Josef Krutina
Omluveni: Ladislav Veverka
Hosté: Karol Greizinger
PROGRAM:

1. Výzkum veřejného mínění – jak do klubů KV kraje?
2. Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 4/2016
3. KM – projekt VTM
 Projekt VTM – J. Ryžuk
 Turnaj VTM U12 v Chebu – informace J. Krutina
 Účast hráčů HC Tachov – R. Škarda
4. TMK
 Seminář „Mentální koučink mládeže“ – R. Škarda
5. STK
 Zpráva o probíhajících soutěžích
 turnaj kategorie 2. a 3. tříd v Mariánských Lázních
6. Rozhodčí:
 popis aktuálních problémů
 kooperace KR s STK a celým KVV
 materiál „koncepce práce KKR KV 2016-2020“
 schválený program „Delegát KKR KV“
7. Ostatní
 Klub HCH Cheb přes výzvu nezaplatil finanční postih dle rozhodnutí DK
 Průkazy pro členy Karlovarského KVV ČSLH
8. Různé
PRŮBĚH JEDNÁNÍ:
B. Píša přivítal přítomné a požádal o změnu programu schůze, kdy bod týkající se rozhodčích přesunul
na bod č. 6
1. Výzkum veřejného mínění – jak do klubů KV kraje?
 P. Píša informoval přítomné o výsledcích výzkumu veřejného mínění, kterou si nechal
zpracovat ČSLH o povědomí veřejnosti o ledním hokeji. Výsledky jsou zásadní pro
správný důraz na náborovou aktivitu, avšak tato zpráva není určena pro širokou
veřejnost. Proto se VV zabýval otázkou, jak dostat tyto informace do klubů pro
manažery a trenéry, kteří se zabývají náborem.
 VV doporučil uspořádat seminář pro trenéry a manažery klubu na toto téma. Na tento
seminář pozve p. Landu, který pro ČSLH tento výzkum zajišťoval.
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Termín pro seminář bude určen podle možnosti jednotlivých klubů, vhodný termín
v prosinci 2016.

2. Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 4/2016
 P. Píša informoval přítomné o splnění úkolu a předání nedohraného utkání LJ (pro
inzultace rozhodčího) HC Baník Sokolov – HC Klášterec řídícímu orgánu ČSLH. VV
doporučuje vést při přátelských utkáních zápis o utkání.
 P. Krutina informoval přítomné o nákupu sportovních souprav pro trenéry VTM – ÚKOL
TRVÁ (Krutina)
 P. Krutina informoval TMK o zájmu trenérů o doškolovací semináře, které zajišťuje TMK
pro trenéry s licencí C a C+. Zájem má cca 11 trenérů. Doporučení je pořádat semináře,
které budou přínosem pro trenérskou činnost. Diskuze pokračovala, kolik seminářů se
má pořádat v roce a kolik seminářů musí trenér s licencí C a C+ absolvovat. – ÚKOL
(Škarda)
 P. Krutina informoval přítomné o počtu klubů v kraji a označil neaktivní kluby, které
nehrají soutěže. VV rozhodnul o zajištění zprávy pro ČSLH a informovat je o neúčasti
klubů v soutěžích v sezóně 2015/16 a 2016/17. Dále zjistit právní subjektivitu klubu HC
Tachov/Mariánské Lázně. - ÚKOL (Krutina)
 Ostatní úkoly ze zápisu č.4-2016 byly splněny.
3. KM – projekt VTM
 J. Ryžuk informoval přítomné o průběhu turnajů VTM a jeho výsledcích.
Kategorie U12 – Karlovarský kraj se stal vítězem turnaje
Kategorie U13 – Karlovarský kraj prohrál oba zápasy a skončil poslední
Kategorie U14 - Karlovarský kraj prohrál oba zápasy a skončil poslední
Kategorie U15 - Karlovarský kraj se umístil na 2. místě.
 Všech turnajů se účastnili hráči svých ročníků (bez postaršení).
 J. Ryžuk navrhnul, aby se turnaj U14 (8. 1. 2017 - neděle) konal na ZS v Ostrově. R.
Škarda zjistí podmínky, zda je dostupná ledové plocha v rozmezí cca 5 hodin.
 Výjezdové tréninky výběrů na ZS v Chebu a M. Lázních proběhly bez problémů. Na 28.
11. 2016 se chystá trénink v Sokolově. Po tomto tréninku se provede zúžení nominace
na počet hráčů 24 + 4 (6).
 J. Krutina informoval přítomné o hladkém průběhu turnaje VTM U12, který se konal na
ZS v Chebu. Turnaj proběhnul bez problémů.
 Odměny trenérům a vedoucím družstev za účast na turnajích VTM se provedou do konce
roku 2016 za uplynulé dva turnaje. Seznam nárokovaných odměn pro trenéry a vedoucí
dodá J. Ryžuk. Výplaty zajistí J. Krutina.
 VV diskutoval o účasti v projektu VTM hráčů HC Tachov. Zda mají nárok/právo účastnit
se projektu za KV kraj. VV doporučil schůzku s p. Hrůšovou a dohodnout spolupráci ve
VTM. Při té příležitosti zjistit zájem HC Tachov v jakých soutěžích se bude účastnit v KV
Kraji v následující sezóně 2017/18. Schůzku směřovat na leden/únor 2017.
4. TMK – Seminář M. Jelínek
 R. Škarda informoval přítomné o aktivitách potřebných pro zajištění hladkého průběhu
semináře, který pořádá TMK KV kraje dne 28. 1. 2017
 Z důvodu velkého zájmu se bude seminář konat ve SPA hotelu THERMAL
 Je přihlášeno zatím 115 účastníků.
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5. STK





Pan Polák a paní Petrásková nebudou platit poplatek, protože jsou osobními hosty M.
Jelínka
Při uzávěrce přihlášek zkontrolovat platbu a odeslat informační e-mail o včasném
příchodu z důvodu registrace trenérů pro doškolení, minimálně od 14:00 hodin začne
prezence. Do informačního emailu zahrnout informaci o parkování. Zajistit první řadu
pro VIP hosty
Kontakt na manažerku hotelu p. Šmídovou předá R. Škarda. Je třeba dohodnout směrové
cedule, poslat objednávku na sál, zajistit zálohovou fakturu – komunikovat v těchto
věcech bude J. Krutina
Cena za pronájem sálu je 7.200,- Kč, půjčení projektoru 2.000,- Kč, flipchart 300,- Kč,
mikrofon 600,- Kč
R. Špírek informoval o průběhu řízených soutěží a konstatoval, že průběh všech soutěží
je v pořádku.
V soutěži KSM došlo ke kontumaci utkání. Odložené utkání KSM jsou dohrávána
v plánovaném termínu.
STK zpracovává seznam chyb vyplývajících ze zápisu o utkání a tento předá dle dohody
členům KR.
Klub HC Mariánské Lázně pořádá turnaj pro kategorie 2. a 3. tříd v termínu, kdy jsou
naplánovaná soutěžní kola. VV rozhodnul, že účastníci tohoto turnaje jsou povinni
předehrát nebo dohrát utkání v tomto kole.

6. Rozhodčí
 B. Píša informoval VV o schůzce KR a STK, kdy zdůraznil důležitost kooperace těchto
dvou komisí. Na této schůzce vznikla dohoda o vedení seznamu chyb vyplývajících ze
zápisů o utkání, za které jsou zodpovědni rozhodčí. STK bude evidovat tyto chyby a
předávat je členům komise rozhodčích, aby je konzultovali s provinivšími rozhodčími.
Od toho si STK slibuje eliminaci chyb v další práci rozhodčích. Zpětnou vazbou
v komunikaci se tak zjistí, zda rozhodčí tomu porozuměl a z chyb se poučil.
 J. Ryžuk navrhuje pravidelné setkávání členů KR s trenéry klubů, aby se zajistila lepší
komunikace a vzájemné vztahy. Takové setkání by mělo proběhnout v období
srpna/září každé začínající sezóny. Je nutné dohodnout, kdo bude takové setkání
organizovat. – ÚKOL (Škarda, Kostourek)
 M. Kostourek informoval přítomné o probíhajícím projektu „Krajský delegát“. Projekt se
setkal s pozitivním přijetím návštěv na zimních stadionech ze strany trenérů, vedoucích
a činovníků klubů. Zprávu o výsledcích projektu připraví M. Kostourek v prosinci 2016.
7. Ostatní
 J. Krutina informoval přítomné o nezaplacení startovného a finančního postihu DK
klubem HCH Cheb. Informaci o dluhu klubu předá VV přímo ČSLH.
 J. Krutina přednesl požadavek na vystavení průkazů pro členy Karlovarského KVV za
účelem prokázání totožnosti a příslušnosti ke KVV při utkáních, které řídí KVV. VV
souhlasí s vytvořením průkazek, avšak doporučuje zjistit legislativu vystavování. –
ÚKOL (Krutina)

Český svaz ledního hokeje
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 93 Praha 9
e-mail: office@czehockey.cz

Karlovarský VV ČSLH

Tel.: +420 211 158 000
Fax: +420 211 158 031
www.cslh.cz

KV Aréna
Západní 1812/73
360 01 Karlovy Vary
e-mail:ks-karlovarsky@cslh.cz

Tel.: +420 603 539 439
web: karlovarskykraj.cslh.cz



J. Krutina informoval VV o nutnosti vyúčtování dotace od KV kraje. Součástí vyúčtování
je nutné doložit závěrečné hodnocení. Dotace byla použita na turnaj „Pouzar cup“.
Zprávu o turnaji zajistí J. Ryžuk. – ÚKOL (Ryžuk)

8. RŮZNÉ
 Klub HC Mariánské Lázně a HC Tachov nemají dostatečný počet dětí pro řádný průběh
soutěže 4. tříd – informaci přednesl K. Greizinger
 R. Škarda přednesl zájem klubů, které nehrají registrovanou soutěž, účastnit se
soutěže KSM. Za tímto účelem bude domluvena schůzka s kluby a sekretářem KVV.
Termín schůzky a kontakt na neregistrované kluby zajistí R. Schmied.
 R. Škarda poděkoval klubu HC STADION CHEB za spolupráci při „výměně“ hráčů pro
zápasy v minihokeji 2. – 4. tříd. Dále poděkoval L. Lomickému za fair play při vedení
utkání LSŽ „B“ HC Energie Karlovy Vary - HC Čerti Ostrov.
 I. Horník informoval přítomné o politické situaci po krajských volbách a stanovení
nového vedení, to vše ve vztahu k možným žádostem o dotaci na projekt VTM. Po
jmenování členů krajské sportovní komise bude možné dohodnout termín schůzky
s delegáty (Píša, Ryžuk, Horník, Krutina)
B. Píša poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání schůze Karlovarského KVV. Termín další
schůze bude plánován na prosinec 2016, který bude sdělen e-mailovou korespondencí.

Zapsal: Krutina Josef

Správnost potvrdil: Píša Bronislav
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