
Zápis z 1.schůze VV ČŽL v roce 2018 

 

 

Místo: Kavárna Veselý králíček, Praha 5 

Datum: 23.1. 2018 

 

Prezence:   Sádlová Linda, prezidentka ČŽL 

                    Drbohlavová Iveta, člen VV 

                    Pečinková Alice, člen VV 

                    Došlá Kateřina, člen VV 

                    Hlavsová Jana, člen VV 

                    Baráková Simona, host  

                    Palajíčková Jana, host                 

            

 

1. Informace o seniorské reprezentaci 

     Simona Baráková představila členům VV plán tréninků a akcí seniorské reprezentace v období 

od února do července 2018. Bude se jednat o jeden tréninkový den v únoru, víkend v březnu a 

květnu a účast na turnaji Prague cup. V jednání je též účast reprezentace na nějakém 

mezinárodním turnaji. Linda Sádlová doplnila informace o jednání s Willem Mrazem o možnostech 

jeho podpory, popř. jeho zapojení do tréninků.  

 

            2. Trenér/ka seniorské lakrosové reprezentace 

   VV vyhlašuje výběrové řízení na post trenéra/trenérky seniorské lakrosové reprezentace. 

Zájemci se spolu s motivačním dopisem a svou trenérskou vizí mohou hlásit na email 

trckin@lcjm.cz do 31.3.2018. 

  

3. Česko - německý pohár 2018 

    Česko – německých pohár bude v termínu od 14.-15.4.2018 odehrán ve sportovním areálu Na 

Šancích na Praze 15. Alice Pečinková společně s Ivetou Drbohlavovou zjistí možnosti ohledně 

ubytování a stravování pro německé týmy, Jana Hlavsová je poté kontaktuje s nabídkou. Další 

organizační úkoly budou průběžně řešeny na dalších schůzích VV.    

 

4. Články na webu o juniorské reprezentaci  

     VV žádá managerku juniorské reprezentace o zaslání informací o juniorské reprezentaci, např. 

soupisku širšího výběru reprezentace, plán akcí reprezentace a informace o ME v Katowicích 

2018. Pokud tyto informace existují např. Na sociálních sítích, prosíme o zveřejnění odkazu. Tyto 

informace budou zveřejněny na webu lacrosse.cz. 

 

5. Odměna pro asistentku trenérky U19 reprezentace 

   Na základě diskuze proběhlé na finančním kongresu byla členy VV odhlasována odměna 

asistentce trenérky U19 reprezentace ve výši 125 Kč na hodinu. V této souvislosti bude připravena 

a podepsána dohoda o provedení práce. Bylo také schváleno, že managerka reprezentace bude 

odměněna VV na základě vykonané práce a v případě, že získá finanční dar pro reprezentaci, tak 

odměnou 10% z tohoto daru. 

 

Termín další schůze VV je neděle 18.2.2018 v 19h, místo bude ještě upřesněno. 

 

Dne 29.1.2018 zapsala Kateřina Došlá 

mailto:trckin@lcjm.cz

