
Zápis ze schůze VV ČŽL (1.schuze 2013) 
  
Místo:             OC Nový Smíchov 

Datum:            19.12.2012 

  
Prezence:        Veronika Brychcínová                        člen VV 

Barbora Vinařová                  člen VV 

Eva Mrlíková Tydlitátová       člen VV 

Lenka Pešková                        člen VV 

Simona Baráková                   host 
Jana Wolfová                            pokladník ČŽL 

Alice Králíčková                        člen KK 

Jana Ramešová                        člen KK 

Barbara Bažantová                  host 
  
  

                        
Omluvena:      Petra Špačková                      člen VV           
  
  

1.      Dodatek ke smlouvě s Prague Sports s.r.o. ohledně dělení financí z Prague Cupu 2013 

Prague Sports s.r.o. předložil dodatek ke smlouvě s ČŽL týkající se licence za pořádání 
turnaje Prague Cup. Poplatek za licenci chodil doposud na účet ČŽL. Nový dodatek ke 
smlouvě stanoví rozdělení poplatku mezi české týmy, které se aktivně účastní turnaje. 

 Na základě faktu, že se v roce 2013 nebude konat juniorský Prague Cup U19, musí 
být v dodatku ke smlouvě upraven bod ohledně rozdělení peněz pouze mezi týmy 
tradičního Prague Cupu. Zbytek dodatku je v pořádku. 
VV ČŽL musí v červnu 2013 projednat s Prague Sports s.r.o. novou smlouvu na rok 2014. 
Prague Sports s.r.o. navrhlo místo Prague Cupu U19 uspořádání přátelských zápasů se 
zahraničními týmy během víkendu 29. – 30. 6. 2013. Prosíme tedy, aby s tím trenéři 
juniorských hráček počitali. 

  
2.      Smlouva s Annou Dočkalovou 

 Anna Dočkalová požádala ČŽL o dotaci pro její výjezd do USA na 
US Lacrosse National Convention 2013. Bylo odsouhlasno přispět 50% na cestovné do 
USA a zaplatit plné vstupné na akci na základě sepsání smlouvy o spolupráci Anny s ČŽL 
ve věci rozvoje lakrosu (tréninků, školení trenérů atd.) Celková částka činí cca (14.000 
Kč). Smlouva musí být sepsána před poskytnutím dotace. Na stejném principu bude 
zpětně proplacena dotace na loňský výjezd prezidentky V. Brychcínové na US LNC 2011 
ve výši 6.000 Kč. 
Smouvu připraví K. Došlá. 
  
3.      Reprezentace 

Hlavní trenérkou reprezentace byla po odchodu Simony Barákové zvolena Anna 
Dočkalová. ČŽL hledá zahraničního trenéra, který by s  Annou dlouhodobě spolupracoval. 
Zatím projevili zájem 2 trenéři z USA a 1 z Německa. Komunikaci má na starosti Barbara 
Bažantová. 



  
4.      Finance 

Byly projednány různé varianty shánění finančních prostředků pro svaz pro nastávající 
sezóny, o kterých se bude hlasovat na finančním kongresu. 
Jeden z návrhů je zvýšení členského příspěvků do ČŽL na 300 Kč za hráčku/rok. 
Od ledna 2013 bude každá juniorská hráčka platit startovné 50Kč na turnajích, které byly 
zatím zdarma, což by mělo přispět na zaplacení pronájmu haly a rozhodčích. 
Dále by svaz chtěl získávat finanční prostředky z nárazových společenských akcí během 
turnajů. První takovou akcí alias tombolu má na starosti Alice Králíčková. Tombola se 
uskuteční během posledního Willíka. 
  
Byla projednávána výplata pro Evu Mahovou za výborné vedení a 
aktualizaci  výsledkového systému. Výše výplaty bude schválena na finančím kongresu. 
  
Vyúčtování dotace ČSTV/ČLU – Jana Wolfová vypracuje a zašle do konce roku hlavnímu 
účetnímu p.Měkotovi. 
  
5.      Finanční kongres 

Finanční kongres se uskuteční v pondělí 18.2.2013 od 19h. Čas a místo bude potvrzeno 
v pozvánce, kterou rozešle Petra Špačková. 
Tímto žádáme všechny komise ČŽL, aby do 10.2.2013 zaslaly svoje rozpočty a plány práce 
pro rok 2013 na email petra.puldova@gmail.com. 
  
6.      Ken Gallucio Cup 2013 (KGC) (Turnaj mistrů) 
ELF vyhlásila soutěž o pořádání KGC 2013. ČLU projevila zájem o pořádání turnaje v ČR. 
Zájem o zpracování návrhu projevila Anna Dočkalová. Barbara Bažantová, která se 
podílela na vypracování návrhu na pořádání KGC 2012 se dohodne na dalším postupu 
s Pavlem Semerákem a A.Dočkalovou. KGC 2012 pořádal Prague Sports s.r.o. v Praze. 
  
  
7.      Kalendář ČŽL 

 Základní kostru na google konferenci připraví Lenka Pešková. 
  
  
Termín další schůze VV je 17.1.2013 v 19h v Radotíně v Sokolce. 

 

javascript:

