
	  

Zápis z 1.schůze VV ČŽL v roce 2015 
  
Místo:                     Wine Food Market, Smíchov 
Datum:                   13. ledna 2015 
  
Prezence:              Brychcínová Veronika                        prezidentka ČŽL 

  Vinařová Barbora                                 člen VV  
                              Drbohlavová Iveta                                člen VV 
                              Pešková Lenka                                    člen VV 

  Veselá Alice         člen VV                          
     Richterová Kristýna        host 
                                

1. Sekretář VV 
                Alice Veselá byla zvolena novým sekretářem VV. Hlasování: pro – 4 hlasy, proti – 0 hlasů, 
zdržel se hlasování – 1 hlas. 
  
2. Náplň práce jednotlivých komisí 

VV zpracuje do další schůze náplně prací jednotlivých komisí. 
 
 3. Příspěvky pro rok 2015 

VV odsouhlasil navýšení členských příspěvků na 200,- Kč. Příspěvky musí být připsány na 
účet ČŽL do konce února 2015. 

Při hromadné platbě za tým posílejte seznamy členů, za které je zaplaceno, Kateřině Došlé.  
  
4. Žádost o grant 
                Veronika Brychcínová jménem ČŽL podala žádost o grant na žákovskou ligu na Magistrátu hl. 
města Prahy. 
 
5. Finanční kongres 
 Alice Veselá pošle pozvánku na finanční kongres, který se uskuteční 24. února 2015 od 
20 hodin v hotelu Arbes. Rozpočty jednotlivých komisí a podněty k diskuzi zasílejte do 2. 2. 2015. 
  
7. Správa webu 
 O správu webu projevila zájem Jana Palajíčková. VV ji bude kontaktovat pro upřesnění 
podmínek funkce webmastera a doufá v navázání spolupráce.  
 
8. Změna stanov 
 Změna názvu ve stanovách dle nové právní úpravy bude provedena do konce roku 2015. 
 
9. Česká ženská reprezentace 
 Barbora Vinařová informovala členy VV o aktuálním dění v  týmu české ženské reprezentace. 
 
10.  Startovné ME 2015 
 VV příjímá nabídku pořadatelů na snížení startovného na ME 2015. 
 
 



11. Lakrosový ples 
 VV projednal možnosti pořádání lakrosového plesu v původně navrhovaném termínu (únor 
2015)  a pro malý zájem ze strany lakrosové veřejnosti se tento ples rozhodl nepořádat.  
 
12. Organizace soutěží 
 VV uděluje výtku KPLR v souvislosti se špatnou organizací podzimní NLŽL 2014, kdy došlo k 
velmi pozdnímu vyúčtování, což značně komplikuje vyúčtování a práci pokladníka. 
 
 VV projednal možnost obnovení hracího systému ligy jaro-podzim 2015. Tuto informaci 
podstoupíme KPLR, aby mohla tuto soutěž s dostatečným přestihem naplánovat. 
 
 Zástupci týmů na VV projevily zájem o zpestření další zimní sezony soutěží WILL, která 
v letošním roce probíhá jen v juniorské kategorii. 
 
13. Změna zápisů 
 Kristýna Richterová vznesla požadavek na změnu zápisů ze zápasů, kde chybí kolonka pro 
podpis delegáta. Změna formuláře bude projednána s Petrem Tahalem. Zařídí K. Richterová. 
 
14. Mezinárodní turnaj U15 
 VV projednal možnost pořádání mezinárodního turnaje pro dívky ve věku od 12 do 15 let, který 
by se mohl uskutečnit na podzim 2015. Podrobněji se tímto bude VV zabývat na dalších schůzích. 
 
 
 

  
Další  schůze VV se uskuteční v úterý 3.února 2015 ve 20 hodin na Smíchově v restauraci Wine Food 
Market. 
  
  
  
Dne 15. ledna 2015 zapsala Alice Veselá 
  
	  


