
Zápis z 5.schůze VV ČŽL  
 
 
Místo: Kavárna Veselý králíček, Radotín 
Datum: 18.4. 2017 
 
 
Prezence:   Sádlová Linda, prezidentka ČŽL 
                    Drbohlavová Iveta, člen VV 
                    Pečinková Alice, člen VV 
                    Došlá Kateřina, člen VV 
                    Hlavsová Jana, člen VV 
 
 

1. Trenérka U19 lakrosové reprezentace 
        VV projednal a odhlasoval výsledek výběrového řízení na post trenéra/ky U19 reprezentace.   
        Novou trenérkou se stává Tierney Larson. Hlasování : pro - 5, proti – 0. 
 
            2.  Komise pro rozvoj 
        VV jednohlasně schválil předsedkyní komise pro rozvoj Tierney Larson.   

        Hlavním úkolem komise je pomoci z rozvojem ženského lakrosu v regionech. Zájem zatím     

        projevilo Brno a Klatovy.  

 
3. Články na web 

       V souvislosti s nabitou přípravou seniorské reprezentace projednal VV nutnost více zviditelnit  
       tyto reprezentační akce a celkově oživit zprávy o ženském žákovském i seniorském lakrosu v  
       ČR. Články o seniorské reprezentaci bude mít nově nastarosti Tereza Sýkorová, články o      
       NLŽL Kateřina Sýkorová a o články ze žákovské ligy se na základě dohody s vedoucí   
       juniorské komise postará některá z aktivních hráček. 
       Na úvodní webové stránce bude zvýrazněno logo Mistrovství světa v lakrose a budou přidaní    
       sponzoři a partneři této akce. 
 
 4.  Rozvoj lakrosu v Brně 
         VV projednal podporu rozvoje lakrosu na Moravě. Dohodl se na uspořádání víkendové  
         trenérské kliniky pro zájemkyně o ženský lakros v Brně se kterou bude spojeno i odehrání    
         některých zápasů NLŽL. Tato akce bude projednána se zástupci brněnského klubu a komisí  
         pro ligu. Předbězný termín je druhá polovina září.  
         V souvislosti s podporou rozvoje ženského lakrosu VV prostřednictvím zástupců klubů   
         uspořádá sbírku lakrosek.  

 
5. Zpráva pro Komisi rozhodčích  

         VV upozorňuje, že po proběhlém ročníku will byly zjištěny nedostatky v zápisech z utkání, a   
         proto žádá všechny rozhodčí, aby zápisy po každém utkání pozorně kontrolovali.         

 
            6. Zpráva z Valné hromady ČLU 
        Linda Sádlová informovala závěrech jednání z proběhlé valné hromady ČLU, včetně finanční  
        podpory ČŽL ze svazu.  
 



 7. Jednání s FIL 
      VV upozorňuje, že jedinou styčnou osobou pro jednání a emailovou komunikaci s FIL je za   
      Českou republiku Pavel Semerák.  

  
 

Termín další schůze bude ještě upřesněn a ohlášen. 
 
 


