
Místo, datum:             OC Nový Smíchov, Mangaloo, 10.6.2013 

  
 

 
Účastníci: Veronika Brychcínová (VV), Petra Špačková (VV), Lenka Pešková (VV), Eva Mrlíková 
Tydlitátová (VV), Barbora Vinařová (VV), Iveta Drbohlavová (pokladník ČŽL), Barbara Bažantová (host, 
KPR, ELF), Pavel Urban (host, rozhodčí) 
 

 
 
 

  
  

1.      P.Urban podal zprávu o probíhajícím projektu “Splněné dětské přání“ a 
předal I.Drbohlavové podklady pro vyúčtování projektu (v rámci rozpočtu KPR). 
  
2.      Registrace/ lékařské prohlídky 

Pro následující období byl odsouhlasen následující návrh: 
Povinné lékařské prohlídky: 

-          Pravidelné roční lékařské prohlídky jsou povinné pro hráčky do 18 
let. Potvrzení od lékaře bude dokládáno k datu 30.9. (pokud hráčka mladší 
18ti let začíná se sportovní činností po tomto období, doloží ji před první 
sportovní akcí pořádanou ČŽL, které se hráčka účastní). 
-          Pro hráčky starší 18ti let je povinnost: 

A)     předložit vstupní lékařskou prohlídku při zahájení sportovní činnosti 
v rámci ČŽL. 
B)     Podepsat čestné prohlášení o sportování na vlastní nebezbečí jako 
součást každoročního podání přihlášky/placení členského příspěvku. 
Pokud tak neuční, platí pro takovou hráčku povinnost předkládat 
každoročně potvrzení od lékaře. 
  

Beze změny platí splatnost členských příspěvků/termín registrace pro daný rok k 31.1. 
Délka platnosti lékařské prohlídky/členského příspěvku/registrace je v případě dodržení 
výše stanoveného řádného termínu jeden rok. 
Pokud hráčka podává lékařskou prohlídku/platí členský příspěvek/registruje se po řádném 
termínu (např. z důvodu pozdějšího začátku její aktivity v rámci ČŽL)  lékařská 
prohlídka/členský příspěvek/registrace je platná kratší dobu než jeden rok a to sice do 
dalšího řádného termínu. 
  
  
B. Bažantová připravila nové registrační průkazky a aktualizuje přihlášku do ČŽL o čestné 
prohlášení.→ 

  
3.      Lenka Pešková předložila vyúčtování akcí juniorské reprezentace – Vídeň, 
Bratislava. Podklady předány I.Drbohlavové 

  
4.      P.Puldová upřesnila seznam bodové tabulky v rámci reprezentace U19 
2011. Pět hráček s nesplněnými požadavkami budou osloveny s rozhodnutím VV 



– tj. pozastavení činnosti v rámci ČŽL v případě nevyjasnění/nevyrovnání jejich 
závazků. P.Puldová, V. Brychcínová → 

  
  

5.      V.Brychcínová informovala o přidělení dotace od MHMP pro činnost komisí 
JK a KPR, s účelem jednotlivých dotací a základními podmínkami jejich 
vyúčtování. Předběžně byl diskutován způsob jejich využití. Přesnější informace 
budou poskytnuty po obdržení darovacích smluv od MHMP (které byly 
podepsány 6.6.2013 na MHMP) a po zpracování návrhů jednotlivými komisemi. 
  
6.      B.Bažantová informovala o agendě pro nadcházející setkání ELF. 
Na základě diskuse byl stanovený plán pro způsob hlasování zvoleného delegáta 
za ČŽL B.Fuku. 

  
Další termín schůzky bude svolán na období srpen/září. 

  
  
  
Zapsala: Veronika Brychcínová 10.6.2013 

 


