
ZÁPIS Z 1. SCHŮZE JUNIORSKÉ KOMISE 
08. 03. 2009 

 
Zúčastnili se: 

- Eva Chudlařská 
- Barbara Klimoszková 
- Michaela Srchová 
- Alice Králíčková 
- Anna Dočkalová 
- Veronika Brychcínová 
- Tereza Koubová 

 
Pozn.: Schůze se konala během reprezentačního soustředění v Krkonoších, proto byli omluveni 
členové Simona Baráková, Lucie Lejčková a Milan Černík. Jejich připomínky a podklady byly dodány 
předem v elektronické formě. 
 

1. Poslat do ostatních týmů v jiných městech (konkrétně se jedná o Plzeň, Kroměříž, Pardubice a 
Bratislava) termíny juniorské ligy a zjistit, zda by neměly zájem se zúčastnit.  
Kdo: Anna Dočkalová, termín: do středy 18. 3. 2009 

2. Po zjištění výše uvedených informací o počtu týmů či hráček na juniorské lize bude vytvořen 
rozpis zápasů na jarní část ligy. 
Kdo: Eva Chudlařská, termín: 20.3. 2009 

3. Vytvořit časový plán juniorské komise na jarní a letní období. 
Kdo:  termín: projednání na další schůzi JK 

4. Pozvání týmů z ostatních měst na turnaj U19 Prague Cup, konkrétně se jedná o Plzeň, 
Kroměříž, Pardubice, Bratislavu a Vídeň. 
Kdo:  termín: Projednání na další schůzi JK, až po zjištění účasti a zájmu většího počtu hráček 
v juniorské lize. 

5. Juniorská komise si rozdělila týmy z ostatních měst a bude se o ně v jarní a letní části starat a 
plánovat do nich výjezdy kvůli trénování. Rozdělení je následovné: Bratislava – Alice 
Králíčková, Tereza Sebastianidesová; Plzeň – Tereza Koubová, Anna Dočkalová; Kroměříž – 
Anna Dočkalová; Pardubice – Anna Dočkalová zjistí, jak to vypadá s aktuálním počtem hráček; 
Mladá Boleslav – Eva Chudlařská kontaktuje zájemce, který chce vyučovat lakros v MB a bude 
s ním nadále v kontaktu 

6. JK se rozhodla tvořit na každou akci pro juniorské hráčky (campy, zápasy, soustředění) 
pozvánky, které předají svým rodičům. Hlavní myšlenkou je přilákat rodiče na zápasy a zvýšit 
tím diváckou účast. Pozvánky by měly být v zajímavém a přátelském duchu. 
Kdo: Anna Dočkalová, Michaela Srchová, termín: 

7. JK sestaví rozpočet na jarní a letní část. 
Kdo: Simona Baráková, Anna Dočkalová, Eva Chudlařská termín: 15.3. 2009 

8. Hráčky z předběžného juniorského reprezentačního týmu se budou účastnit slovenského 
lakrosového turnaje ve dnech 21.-22. 3. 2009 pod vedením trenérky Simony Barákové. 
Simona Baráková se svým týmem má povinnost co nejdříve zaplatit startovné, které činí 50 
eur/tým. Zde jsou bankovní údaje: 
Bank Information: 
Bank Account: 2622030916 
Bank Code (BLZ): 1100 
SWIF (BIC): TATR SK BX 
IBAN: SK25 1100 0000 0026 2203 0916 
Eva Chudlařská a Anna Dočkalová si berou na starosti rozhodčovskou část na turnaji – 
s sebou je potřeba zajistit rozhodčovské dresy, píšťalky, zápisy, ukazatele a výtisky pravidel. 
 


