
Zápis z Kongresu Českého ženského lakrosu, o.s. 
 
Datum konání: hotel ARBES, Viktora Huga, Praha 5 
Datum: 27. listopad 2012, 19:00 
 
Prezence: viz prezenční listina (příloha 1 – pouze tištěná verze) 
Kontrola delegačních listin v pořádku, kongresu se zúčastnili celkem 4 delegáti zastupující 88 členů 
ČŽL, o.s. Kongres je usnášení schopný. (Delegační listiny viz příloha 2 - pouze tištěná verze.) 
 
Jednací řád kongresu: 
1/ Výroční zprávy o činnosti výkonného výboru (VV), kontrolní komise (KK), komise pro ligu a rozhodčí 
(KPLR), disciplinární komise (DK), juniorské komise (JK) a komise pro rozvoj (KPR) 
2/ Volba prezidenta ČŽL, o.s. 
3/ Volba dalších členů Výkonného výboru 
4) Volba členů Kontrolní komice 
5/ Volba předsedů Komise pro ligu a rozhodčí, Disciplinární komise, Juniorské komise a Komise pro 
rozvoj 
6/ Diskuze 
 
1. Výroční zprávy o činnosti 
 
Na kongresu byly předneseny tyto výroční zprávy o činnosti: 

- Výroční zpráva Českého ženského lakrosu, o. s. (V. Brychcínová) – viz příloha 3 
- Výroční zpráva o činnosti výkonného výboru (V. Brychcínová) – viz příloha 4 
- Výroční zpráva o činnosti kontrolní komise (K. Došlá) – viz příloha 5 
- Výroční zpráva o činnosti komise pro ligu a rozhodčí (B. Bažantová) – viz příloha 6 
- Výroční zpráva o činnosti komise pro rozvoj (V. Brychcínová) – viz příloha 7 

Výroční zprávy o činnosti disciplinární a juniorské komise nebyly dodány. 
 
2. Volba prezidentky ČŽL, o.s. 
 
Prezidentkou ČŽL, o.s. byla zvolena Veronika Brychcínová (88 hlasů). 
Volební lístky viz příloha 8 (pouze tištěná verze). 
 
 
3. Volba dalších členů VV ČŽL, o.s. 
 
Na základě hlasování byly zvoleny tyto členky Výkonného výboru: Eva Mrlíková Tydlitátová (29 hlasů), 
Lenka Pešková (33 hlasů), Petra Špačková (11 hlasů) a Barbora Vinařová (18 hlasů). 
Volební lístky viz příloha 8 (pouze tištěná verze). 
 
 
4. Volba členů KK ČŽL, o.s. 
 
Na základě hlasování byly zvoleny tyto členky Výkonného výboru: Kateřina Došlá (15 hlasů), Alice 
Králíčková (33 hlasů), Helena Putnová (14 hlasů), Lucie Růžková (15 hlasů) a Jana Řeháková 
(11 hlasů). 
Volební lístky viz příloha 8 (pouze tištěná verze). 
 



5. Volba předsedů Komise pro ligu a rozhodčí, Disciplinární komise, Juniorské komise a 
Komise pro rozvoj ČŽL, o.s. 

 
Na základě hlasování byly zvoleny tyto předsedkyně: 
Komise pro ligu a rozhodčí – Dominika Brožková (88 hlasů) 
Disciplinární komise – Jana Palajíčková (59 hlasů); Eva Chudlařská získala 29 hlasů 
Juniorská komise – Simona Baráková (88 hlasů); Iveta Drbohlavová získala 0 hlasů 
Komise pro rozvoj – Veronika Brychcínová (88 hlasů) 
 
Volební lístky viz příloha 8 (pouze tištěná verze). 
 
 
4. Diskuze 
 
Do 31. ledna je nutné zaplatit příspěvky do ČŽL a odevzdat potvrzení od lékaře o zdravotním stavu 
způsobilém k účasti v ligách pořádaných ČŽL (potvrzení platí 1 rok od data vydání; výjimkou je měsíc 
leden, v němž se toleruje potvrzení staré maximálně 1 rok a 1 měsíc). Platnost zdravotní prohlídky 
kontrolují rozhodčí před zápasem, odpovědnost za jejich zajištění leží na týmu. Porušení tohoto pravidla 
bude projednávat disciplinární komise, která může zkontumovat zápas a uložit pokutu.  
 
Vzhledem k častým problémům byly diskutovány možnosti účastnit se zápasů bez platné registrační 
karty. Účastníci se shodli na těchto řešeních možných situací: 

- Hráčka nemá platnou registraci a nebyla v minulosti ve svazu registrována: Jeden hrací 
den/víkend se může účastnit zápasů, nicméně musí dodat (1) rozhodčím vyplněnou přihlášku, 
příspěvek do ČŽL (100 Kč) a prohlášení o hře na vlastní nebezpečí a (2) do týdne dodat 
vyplněnou přihlášku do svazu s platným potvrzením od lékaře. 

- Hráčka nemá platnou registraci a již byla v minulosti ve svazu registrována: Jeden hrací 
den/víkend se může účastnit zápasů, nicméně musí dodat (1) rozhodčím vyplněnou přihlášku, 
příspěvek do ČŽL (100 Kč) a prohlášení o hře na vlastní nebezpečí a zaplatit pokutu 500 Kč a 
(2) do týdne dodat vyplněnou přihlášku do svazu s platným potvrzením od lékaře. 

- Hráčka má platnou registraci, ale nepředložila rozhodčím registrační kartu: Hráčka zaplatí 
pokutu 50 Kč. Je zodpovědností týmu ověřit, zda hráčka má platnou registraci a případně ji 
doplnit. 

Tyto podmínky budou promítnuty do smluv o účasti týmu v dané lize. 
 
Pravděpodobně od ledna budou probíhat celosvazové tréninky (pravděpodobně středy), na které jsou 
zvány všechny hráčky. Předpokládá se, že tyto tréninky budou doplněny každý měsíc víkendovými 
reprezentačními kempy, na něž bude zván zahraniční trenér. 
 
Prague Sports, s.r.o. předložil návrh dodatku smlouvy o konání Prague Cupu, který bude projednán na 
nejbližší schůzce VV. 
 
Společná schůzka výkonného výboru a dalších komisí se bude konat 19. prosince od 19:00 

v prostorách Sokola Smíchov. 

 

zapsala P. Špačková 

 


