
Zápis ze 4. schůze Juniorské komise ČŽL 
 

Datum :  25. 5. 2009  
Místo konání :  Restaurace McDonald´s, Budějovická 
Účastnily se :  Eva Chudlařská 
  Anna Dočkalová 
  Michaela Srchová 

Simona Baráková 
Milan Černík 

Omluveni: Lucie Lejčková 
Tereza Koubová 
 

Projednáno: 
 

1. Rozpis zápasů na hrací víkend 30.-31. 5. 2009, 6. 6. 2009 
Byl připraven rozpis juniorské a žákovské ligy na hrací víkend 30.-31. 5. 2009, kde se 
potenciálně počítá se zápasem výběru širší juniorské reprezentace proti mezinárodnímu 
týmu z Hannoveru. Vše závisí na výsledcích NLŽL ze soboty 30. 5. 2009. Pokud se 
v zápasech v těchto den ukončí finálové a další rozhodující zápasy, budou odehrány již 
výše zmíněné přípravné zápasy pro JK. Rozpisy budou včas zveřejněny na lakrosové 
ženské konferenci. 

 
2. Příspěvky ligy 2010, sankce 

Anna Dočkalová seznámila JK se schválenými částkami startovného 2010 z Finančního 
kongresu, které pro juniorky činí 500 Kč, žákyně 200 Kč + poplatek 50 Kč při tvorbě nové 
registrační karty.  
JK též navrhuje pro následující ročník juniorské ligy zavést vratnou kauci ve výši 2.000 Kč, 
kterou se přihlášený tým zavazuje na začátku ligy přijet na předem určené hrací víkendy. 
Pokud se daný tým nedostaví, zápas bude kontumačně ukončen a JK ohlídá, aby byla 
strhnuta částka ze zaplacené kauce. 

 
3. Juniorská reprezentace 

Dle schváleného rozpočtu pro juniorskou reprezentaci na tento rok se nakoupí 
tréninkové vybavení a doplní se číselná řada ve staré dresové sadě (číslo 8, červená sada 
vyrobeno na U-19 mistrovství v Kanadě). Zajistí: Simona Baráková 
Simona Baráková vznesla návrh o sportovním manažerovi, tréninkovém plánu a zázemí 
 pro juniorskou reprezentaci v dalších letech přípravy na chystané mistrovství 2011 
v Německu. 

 
4. Účetnictví juniorské komise a reprezentace 

Anna Dočkalová byla za JK určena ke spravování účetnictví dle schválených rozpočtů 
z Finančního kongresu. Všechny podklady k vyúčtování předat čtvrtletně Jitce Křížové. 

 
5. Statistiky JLŽL 2009 

Michaela Srchová bude mít za povinnost vést statistiky juniorské ligy 2009. Výsledky a 
zápisy poté předá vedoucí NLŽL, Barboře Strohsové. 

 
6. Vyhlášení juniorské ligy 2009, MVP ceny 



Vyhlášení konečných výsledků se bude konat v sobotu 6. 6. 2009 po dohrání posledních 
zápasů juniorské ligy. Ceny a diplomy zajistí Eva Chudlařská, s případnou spoluprací 
Anny Dočkalové. 
 

7. Žádost VV ohledně přesunu peněz z různých položek schváleného rozpočtu 
JK tímto bodem v zápise žádá VV, zda by bylo možné přesunout část finanční částky 
z položky „Náklady na zakládání nového lakrosového týmu – ženský lakros“  na zaplacení 
pronájmů hřišť pro tréninky juniorského výběru reprezentace pro chystaný turnaj 
Prague Cup 2009. Trénování bude pod vedením Simony Barákové. 

 
8. Nákup vybavení na rozvoj lakrosu v ostatních týmech 

Eva Chudlařská obstará nákup lakrosového a tréninkového vybavení, které se bude 
univerzálně používat při výjezdech do týmů v ostatních městech. 

 
9. Promo akce k MS v ženském lakrose 2009 

Anna Dočkalová seznámila členy JK o promo akci k chystanému blížícímu se mistrovství 
světa v ženském lakrose 2009, ke které bude potřeba pomoc od juniorských hráček. 
Zástupcům týmů byl předán předběžný seznam míst a termínů. Po vyjádření magistrátu 
organizačnímu víkendu se rozhodne, v jakém rozsahu a jaké hráčky by měly zájem se 
promo akce účastnit. 

 
10. Projekt „Lakros do škol“ 

JK navrhuje, aby se v období srpen – září 2009 sešli organizátoři akce „Lakros do škol“ a 
pokusily se se členy JK, konkrétně pod vedením Simony Barákové, vytvořit vhodnější 
plán na trénování lakrosu na základních školách. Do tohoto programu chceme zahrnout 
pozvání rodičů na zápasy, kde bude navozena příjemná atmosféra ve formě lehkého 
občerstvení, pití a zkušebního zápasu se svými dětmi. 

 
11.  Rozvoj lakrosu Velké Přílepy 

Milan Černík kontaktuje Michala Rolla a vyzve ho k případné spolupráci při rozvoji 
lakrosového týmu ve městě Velké Přílepy. 

 
12.  Promo akce lakrosu, nábory nových hráčů 

Michaela Srchová a Milan Černík vyhledají na internetových stránkách volnočasové akce 
typu Ladronka, kde by se mohl prezentovat lakros a současně se dělal nábor. 
Náborová akce bude probíhat ve spolupráci s organizačním výborem MS 2009 na právě 
chystaném mistrovství světa v ženském lakrose, pod vedením Simony Barákové. 

 
13.  Informace o lakrosových týmech a jeho trénincích na úvodní straně lacrosse.cz 

Simona Baráková ve spolupráci s Petrou Puldovou seženou informace od týmů ohledně 
jejich základně, trénincích a kontaktech, které pak budou vyvěšeny na úvodní straně 
internetových stránek www.lacrosse.cz. 

 
Příští schůze JK se bude konat dne 10. 6. 2009, 19:00 hod., KFC Budějovická. 
 
V Praze dne 25. 5. 2009 
 
Zapsala: A. Dočkalová 


