
Zápis z 2.schůze VV ČŽL  
 

Místo: Restaurace Gurmánia, Praha 5 
Datum: 17.1.2019 
 
Prezence:   Sádlová Linda, prezidentka ČŽL 
                    Řeháková Jana, člen VV 
                    Raková Kateřina, člen VV 
                    Došlá Kateřina, člen VV 
                    Karásková Eliška, člen VV 
                    Ondráček Adam, host 
                    Bažantová Barbara, host 
                     

 
             1. Informace o práci seniorské reprezentace 

    Asistent trenéra reprezentace Adam Ondráček a členka realizačního týmu Barbara 
Bažantová představily členkám VV práci a cíle celé reprezentace jak za podzim 2018, tak i 
rozvrh na rok 2019. Informovaly o tréninzích, o plánovaných akcích a zahraničních 
výjezdech včetně rozpočtu ME 2019 v Izraeli. Po proběhlé prezentaci byla domluvena další 
spolupráce s VV - bylo dohodnuto, že členkám VV budou měsíčně poskytovány informace 
o dění v seniorské reprezentaci.       
 
     V souvislosti s rozpočtem reprezentace členové VV apelovaly na všechny členy 
realizačního týmu, aby si vždy při zajišťování prostor k trénování ověřili cenu za tento 
pronájem. Aktuálně VV řeší neshodu fakturace za hřiště v Radotíně za podzim 2018.  
 

2. Lakrosový byt 
      Ke dni 31.1.2019 končí nájemní smlouva se stávající nájemnicí, byt bude k tomuto datu 
vyklizen a předán. V průběhu února bude byt vymalován a nabídnut novým zájemcům. 
V souvislosti s vývojem cen byla členy VV odhlasována nová výše nájemného – 11 500 Kč 
+ 2000 Kč poplatky. Hlasování : pro – 5, zdržel se – 0, proti – 0. 
 

             3. Schválení finanční podpory pro reprezentace 
      VV schválil finanční podporu ČŽL pro juniorskou i seniorskou reprezentaci ve výši 
200 000 Kč. Hlasování : pro – 4, zdržel se – 1, proti – 0.  
 

4. Schůzka prezidentů ČŽL, ČSML a ČSI 
      Linda Sádlová ostatní členky informovala o připravované schůzce prezidentů ženského 
lakrosu, mužského lakrosu a interkrosu, na které bude projednána vzájemná spolupráce při 
plánování lakrosových akcí (vytvoření kalendáře akcí, tak aby se nepřekrývaly) a 
koordinace svazů při externí PR – úprava webu, komunikace přes sociální sítě. Schůzka 
proběhne během turnaje Winter lax cup (25.-27.1.2019) na Jižním Městě. 

 
5. Příspěvky do ČŽL za rok 2019 

     VV připomíná termín úhrady příspěvků do ČŽL za rok 2019 na účet ČŽL s termínem do 
28.2.2019. Jedná se o 200 Kč za každého člena. Kateřina Došlá žádá o zaslání tabulky se 
jmény členů jednotlivých klubů, za které je tato částka hrazena, aby zaplacení příspěvku 
mohla potvrdit na registračce a vést evidenci. Tabulky posílejte na email : trckin@lcjm.cz 
 



6. Česko- německý pohár 
     VV znovu otevřel otázku termínu česko-německého poháru, který se má uskutečnit ve 
dnech 27.-.28.4.2019 v Mnichově. Již na podzim 2018 bylo s německou stranou řešeno 
možné posunutí termínu, ale naší výzvě nebylo vyhověno. Dle našich informací se tým 
LCC Radotín pokusí znovu vyjednat změnu termínu, je však třeba do případné diskuze a 
dohody o změně termínu zapojit i další české týmy – SK Lacrosse Jižní Město a Sokol I. 
Smíchov, které se mají turnaje také účastnit. 
 

7. Finanční kongres   
                 VV stanovil termín finančního kongresu na úterý 5.3.2019. Pozvánka s místem a     
            časem konání bude v nejbližší době rozeslána. Žádáme předsedy komisí, aby do      
            31.1.2019 na email trckin@lcjm.cz zaslali návrhy rozpočtů svých komisí. 

 
 

 
 
Dne 22.1.2019 zapsala Kateřina Došlá 
 
 


