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1.Složení orgánů ČŽL v roce 2022

Výkonný výbor:
Adéla Blahovcová
Iveta Drbohlavová
Barbara Bažantová
Kateřina Hlavsová
Jana Řeháková

Kontrolní komise:
Klára Maříková
Linda Sádlová
Alice Pečinková
Jolana Krmenčíková
Jana Černíková

Komise pro ligu:
Michaela Srchová

Disciplinární komise:
Markéta Vrabcová

Juniorské komise:
Alice Pečinková ( fuknci vykonává Iveta Drbohlavová)

Komise pro rozhodčí:
Pavel Urban

Zástupce ČŽL ve VV ČLU:
Iveta Drbohlavová

Zástupce ČŽL v Revizní komise:
Iveta Drbohlavová



2. Přehled účastníků a pořadí mistrovských soutěží pořádaných  ČŽL v roce 2022

2.1. Zpráva o NLŽL 2022 - I. liga

I. liga ženského lakrosu byla v sezóně 2022 odehrána dvoukolovým systémem podzim/jaro.

Zúčastnilo se jí 5 týmu – 4 pražské, 1 brněnský. Utkání základní části se povětšinou odehrála
ve všedních dnech a vše vyústilo ve finálový víkend na Mrázovce, kde se odehrála dvě
semifinále a poté utkání o 3.místo a finále.

V základní části bylo odehráno 20 utkání, v play-off potom 4 utkání.

V semifinále proti sobě nastoupily týmy dle získaných bodů ze základní části 1. x 4. a 2. x 3.,
pátý tým základní části už se finálového víkendu neúčastnil.

Konečné pořadí týmů 1 ligy:

1. LCC Girls

2. LC Jižní Město

3. LCC Harpyje

4. Sokol I Smíchov

5. Brno Ravens

Rozpočet na I. ligu 2022/2023

Liga je naplánována ve stejném duchu jako předchozí, tzn. náklady na základní část za
pronájem hřišť jdou za týmy.

Ze startovného je třeba zaplatit rozhodčí a hřiště na finálový víkend (budou to 4 zápasy) +
nějaké případné ceny.

Ligy se budou účastnit pouze 4 pražské týmy.

Michaela Srchová

Vedoucí komise pro Ligu

2.2. Zpráva o NLŽL 2022 - II. liga

2. Liga NLŽL se v roce 2022 odehrála jednokolově za účasti dvou týmů: Old stars a SIS
Flamingo B.
Vítězem se staly Old stars.
Finanční náklady prvního kola 2. ligy NLŽL byly hrazeny ČŽL, celkem 6 000 Kč.



Rozpočet na II. ligu 2022/2023

25 000 Kč

Barbara Bažantová

Člen VV

2.3. Zpráva o JNLŽL 2022
V roce 2022 juniorská komise organizovala Žákovskou ligu. Žákovské ligy se pravidelně účastní
kluby SK Lacrosse Jižní město, LCC Radotín a TJ Sokol I. Smíchov. Liga se tak hraje v
kategorii U9, U11, U13 a U15.

Juniorská komise zajistila rozpisy zápasů, spolupracovala s komisí rozhodčích, zveřejňovala
výsledky odehraných zápasů. Zápasy se odehráli ve dnech 17.9., 18.9., 16.10., 5.11., 6.11. v
Radotíně. Za podzimní ligu se odehrálo 12 zápasů.

Výsledky Žákovské ligy 2022 jsou zveřejněny www.lacrosse.cz.

Klára Brožová
Asistentka VV ČŽL

Návrh ČŽL:

Zvýšit startovné u obou soutěží.

3. Přehled účastníků a pořadí mezinárodních akcí ELF a WL v roce 2022

Kvůli pandemické situaci v roce 2021 bylo ženské MS posunuto na rok 2022. Proběhlo v
americkém městě Towson a zúčastnilo se ho rekordních 30 zemí. Česká reprezentace se
umístila na 7. příčce.

Světové hry byly také díky COVID 19 posunuty a konaly se v americké Alabamě, ženský výběr
skončil na 8. příčce. České umístění na WC je však kvalifikovalo na následující Světové Hry.

4. Zprávy o činnosti jednotlivých orgánů a komisí ČŽL

4.1 Zpráva o činnosti Výkonného výboru ČŽL  za rok 2022
V roce 2022 VV ČŽL řešil následující:

REPREZENTACE *
V letošním roce vyjela reprezentace na odložené MS do USA, kde obsadila krásné 7. místo a
získala tím nejlepší úmístění v historii ženského lakrosu.
Poté užší výběr odjel na světové hry, kde byl poprvé lakros zařazen.

http://www.lacrosse.cz


MS bylo kompletně podpořeno ČŽL a ČLU, reprezentantky měly celý výjezd placený.
To stejné pak u světových her, kdy finanční podpora přišla od ČOV.
Trenerský tým: Adam Ondráček  a Bara Bažantová byli také finančně odměněni.

Trenérský tým pro rok 2023 byl jmenován:  hlavní trenér Adam Ondráček asistent Barbara
Bažantová a manažer týmu Iveta Drbohlavová

Trenérský tým seniorské reprezentace únor 2023- červenec 2024 - vypsáno výběrové řízení

ROZHODČÍ
Na MS odjeli Pavel Urban a Lenka Pešková o Na World games byl pak Bohdan Fuka. Všichni
měli finanční výdaje hrazené ČŽL či ČOV.

ROZVOJ LAKROSU
V průběhu jarních a podzimních měsíců chodili naši trenéři do hodin tělesné výuky a snažili se děti

naučit základům lakrosu. Po jarní části proběhl venkovní turnaj v areálu Mrázovka, kterého se zúčastnilo

5 škol: ZŠ Drtinova, ZŠ Radotín, ZŠ Meteorologická, ZŠ Lipence a ZŠ Compass. Cílem bylo turnaj

uspořádat i před vánoci a v hale, ale z důvodu nedostatku trenérů působících na podzim ve školách a

omluvení se některých škol se bohužel turnaj nekonal.

Projekt ve školách se osvědčil, ale ČŽL nemá na školní výuku dostatek trenérů, tak aby projekt probíhal

hladce.

LIGA LAKROSU
V roce 2022 byly odehrány dvě soutěže NLŽL, stejně tak i juniorská soutěž rovněž tak SIXIES.
Nově byl vypracován Soutěžní řád a jednotlivé týmy podepsaly dohodu o soutěžích.

ASISTENT ČŽL
Na podzim bylo vypsáno výběrové řízení na asistenta provozu ČŽL, výběrové řízení vyhrála
Klára Brožová

PODPORA ČŽL
ČŽL vyhlásila dotační podporu na účast každoroční LAX Convention v USA. Bohužel bez
zájmu.

NÁVRHY CÍLE DO ROKU 2023

Hlavní cíl
Vytvořit systém fungování svazu, náplně práce (odpovědnosti) na jednotlivé pozice a jejich
finanční ohodnocení, aby bylo možno práci kontrolovat a vymáhat. Svaz by se měl posouvat
profesionálním směrem, pokud se chceme vyvíjet. Množství práce, které je administrativně
nutné k tomu, aby svaz vykonával všechny své funkce, je už neúnosné a nelze ji vykonávat na
dobrovolnické úrovni po večerech.



Vedlejší cíle:
Založit / dedikovat lidi na pozice:

● Registrační komise
● Grantova komise

Zaměřit se na mládež juniorské soutěže
Podpora U 19 reprezentace
Promo a marketing ženského lakrosu

● Plnění nového webu
● Pokračování v pravidelnosti příspěvku a aktivitě na soc sítích
● Spolupráce s ČOV
● Promo media / TV

4.2 Zpráva o činnosti komise pro rozhodčí za rok 2022
Komise pro rozhodčí ČŽL se v roce 2022 sešla třikrát a počtvrté v prosinci ohledně pokračování
v novém volebním období. Po dvou letech ovlivněných covidem přišlo pro všechny
zainteresované v ženském lakrosu včetně rozhodčích velmi náročné jaro. Dokonce už bylo
možné vyjet do zahraničí, mezi všechny rozběhlé soutěže navíc přibyly přípravné zápasy s
reprezentací Hong Kongu. Zápasy, které bylo nutné obsadit rozhodčími, se tak počítaly během
zhruba tří měsíců na desítky.

Osvědčilo se už zaběhnuté pravidelné vyplácení peněz za pískání, které jsou navíc vyšší oproti
minulosti. Počet aktivních rozhodčích se v České republice, kde je stále jen několik týmů,
pohybuje mezi 20 až 30. Od podzimu jsme využívali dva zahraniční rozhodčí, dalšího pak při
finálovém turnaji Národní ženské lakrosové ligy a Czech Sixes League. V této praxi budeme
pokračovat.

Mimořádně úspěšní byli čeští rozhodčí na mezinárodní scéně. Už v únoru byl šéfem rozhodčích
na Eurolax Sixes Bohdan Fuka, Pavel Urban se staral o rozhodčí z celé Evropy jak na Easter
Tournamentu na jaře, tak na Ken Galluccio Cupu na podzim. Na Prague Cupu byla v této roli
tentokrát Lucie Růžková. Lenka Pešková bude šéfkou rozhodčích na ME do 21 let 2023 v
Praze.

Vrchol však přišel pro tři české rozhodčí v létě. Pavel Urban a Lenka Pešková reprezentovali
Česko na mistrovství světa v americkém Towsonu. Pešková dostala důvěru přednést slib za
rozhodčí a především byla na hřišti při finálovém zápase. Urban pískal během turnaje
nejlepších šest týmů světa. Fuka následně zářil na Světových hrách v Birminghamu, kde dostal
také důvěru na finále. Žádná jiná země na světě neměla zastoupení při obou finálových
zápasech těchto vrcholných akcí.

Komise pro rozhodčí kvituje a děkuje za velmi výrazný finanční příspěvek na všechny
mezinárodní akce ze strany ČŽL, ČLU a ČOV a hlavně Výkonnému výboru ČŽL za spolupráci,
koordinaci a vyřízení všeho potřebného.



Podzimní část sezony začala přípravnými zápasy s juniorskou reprezentací Anglie, což byla
dobrá prověrka i pro rozhodčí. I podzim byl na akce náročný, navíc přibyla soutěž v podobě
druhé ligy.

Školení rozhodčích tradičně proběhlo před jarní i podzimní částí, a to vždy ve dvou termínech.
Navíc bylo rozděleno na zkušenější rozhodčí a na začínající. Všichni rozhodčí už mají vlastní
profesionální vybavení. Před podzimní částí komise také využila videí ze zápasů MS.

Mezi mladé rozhodčí, kteří se sdružují v projektu Svišti, se před podzimní částí dokonce zapsaly
tři dívky pod 15 let. Svišti bude Komise pro rozhodčí dále rozvíjet a věří, že bude i náležitě
finančně podporována jako rozvoj rozhodčích. Vše směřuje jako výhled pro případné olympijské
hry v roce 2028 v Los Angeles. Školení na Sixes bylo zatím pouze online, to ale chce komise
pro příští rok změnit. Stejně jako více zařazovat kliniky a testy. Další úkol pro nové období je
zvýraznění identity.

Komise pro rozhodčí oslovila vzhledem k dalšímu období čtyři mladé rozhodčí, které by měly
pískat na ME do 21 let 2023 a o rok později také na dospělém ME nebo na juniorském MS.
Během jara tak budou vyjíždět na zahraniční akce, stejně jako pětice už zkušených rozhodčích.

World Lacrosse i přes několik ujištění stále nepotvrdil nově schválená pravidla. Komise pro
rozhodčí bude využívat formulář ELF pro hodnocení národních licencí. Od podzimu také funguje
nový systém licencí pro české rozhodčí. Čeká se na sjednocení ze strany ELF nebo WL.

Systém pro zapisování rozhodčích Arbiter se rozběhl, na jaře už se bude používat naplno.

Pavel Urban
Vedoucí komise Rozhodčích

4.3 Zpráva o činnosti Kontrolní komise ČŽL za rok 2022
V roce 2021 byla Valnou hromadou ČŽL zvolena Kontrolní komise ve složení:
Klára Maříková
Linda Sádlová
Alice Pečinková
Jolana Krmenčíková
Jana Černíková

Svojí předsedkyní si pak zvolili Janu Černíkovou, ta díky své rodinné situaci funkci pozastavila.
Na pravidelných schůzkách v roce 2022 nejvíce objevovala Klára Maříková.

Rok 2022 Kontrolní komise ČŽL v uplynulém období neobdržela žádný podnět k provedení
kontroly. Průběžně byla seznamována s rozhodnutími Výkonného výboru a neshledala důvod
kontrolu provádět.



Plán na rok 2023 Kontrolní komise je aktivně reagovat na podněty a doporučení VH či VV ČŽL.

Klára Maříková
zástupce Kontrolní komise

4.4 Zpráva o činnosti Disciplinární komise ČŽL za rok 2022

V roce 2022 se po covidové pauze opět naplno rozběhly lakrosové soutěže žen, juniorek i
žákyň. Jarní část a závěr ligového ročníku NLŽL 2021/2022 se obešly bez větších problémů a
nebyl podán žádný podnět k disciplinární komisi. Celkem rozhodčí udělili 11 žlutých karet, z toho
4 v závěrečných zápasech Final Four. Jedinou hráčkou s více tresty byla Ellen Pantazopoulou
(SIS), která obdržela 2 žluté karty v jarní části soutěže.

Udělené žluté karty - druhá část NLŽL jaro 2022:
Tereza Karnetová (LCC Girls) - dangerous follow through
Jolana Polívková (LCC Harpyje) - swipe
Tereza Löflerová (LCC Harpyje) - dangerous shot
Ellen Pantazopoulou (SIS) - swipe
Ellen Pantazopoulou (SIS) - checking to the head/neck
Linda Semeráková (SIS) - swipe
Kateřina Kučerová (SIS) - checking to the head/neck

Udělené žluté karty - závěr ligy NLŽL Final Four 2022:
Anna Ogan (SIS) - checking to the head/neck
Sofie Pantazopoulou - checking to the head/neck
Markéta Malinovská - swipe
Michaela Srchová - dangerous shot

V podzimní části dalšího ročníku NLŽL 2022/2023 rozhodčí udělili celkem 6 žlutých karet,
nicméně žádné z hráček neudělili více než jednu trestnou kartu. Stejně jako v jarní části nebyla
disciplinární komisi předložena žádná stížnost ohledně trestů.

Udělené žluté karty - první část NLŽL podzim 2022:
Klára Maříková (LCJM) - swipe
Anežka Vlčková (LCJM) - swipe
Linda Semeráková (SIS) - pushing
Julie Soukeníková (LCC Girls) - swipe
Barbora Koděrová (LCC Harpyje) - checking to the head/neck
Klára Strončková (LCC Harpyje) - swipe



JLŽL a žákovské soutěže
Z dostupných informací nebyly v roce 2022 v kategoriích U15, U13 a U11 uděleny žádné tresty
(žluté/červené karty), na Pointbench.com však chybí elektronické zápisy několika zápasů.

Markéta Vrabcová
Kontrolní Komise

4.5 Zpráva o činnosti trenérského úseku (Komise pro Rozvoj Trenéru - KRT)

KRT (Anna Votrubcová, Barbara Bažantová a Jakub Nováček) v letošním roce nastavila nové
parametry trenérských licencí (A, B, C, D a E) přesné znění zde:
https://www.lacrosse.cz/trenerske-licence , zrealizovala 3 víkendová školení ve spolupráci s
VOŠ České unie sportu a také zrealizovala 14 workshopů pro trenéry všech lakrosů spadajících
pod ČLU.

Celkem se 3 víkendových školení zúčastnilo 65 trenérů (6x SALH). 14-ti workshopů se
zúčastnilo 119 trenérů (pozn. většinou se trenéři zúčastnili dvou workshopů, což bylo
podmínkou pro zisk licence, 8x SALH).

Níže je uveden přehled splněných trenérských licencí. Dále pak jmenný seznam trenérů s
licencí a vynaložené náklady.

klub/licence A B C D E Celkem

LCC Radotín 1 0 9 2 13 25

LCJM 3 3 5 2 6 19

SIS 1 1 12 1 8 23

Malešice 0 0 3 0 8 11

Zbraslav 1 0 3 3 1 8

Ravens Brno 0 0 2 3 4 9

Libuš 0 0 1 2 3 6

SALH 0 0 3 1 3 7

ostatní 0 0 0 0 10 10

Celkem 6 4 38 14 56 118

https://www.lacrosse.cz/trenerske-licence
https://www.lacrosse.cz/trenerske-licence


gender/licence

ženy 4 3 22 8 32 69

muži 2 1 16 6 24 49

Jmenný seznam trenérů:

licence/platnost Příjmení Jméno Lakrosový klub

A 1.9.2022 Baráková Simona LCC Radotín

A 1.9.2022 Votrubcová Anna TJ Sokol Zbraslav

A 25.9.2022 Nováček Jakub LCJM

A 6.6.2022 Bartušková Tereza LCJM

A 6.6.2022 Bažantová Barbara TJ Sokol I. Smíchov

A 6.6.2022 Mikulka JIří LCJM

B 1.9.2023 Drbohlavová Iveta TJ Sokol I. Smíchov

B 18.10.2022 Raková Kateřina LCJM

B 6.6.2022 Vlčková Anežka LCJM

B 8.11.2022 Ondráček Adam LCJM

C 1.12.2022 Kološ Jakub Ravens Brno

C 1.12.2022 Kotlík Vojtěch Ravens Brno

C 13.5.2022 Brožová Klára TJ Sokol I. Smíchov

C 17.10.2022 Neumann Martin Šohajé Strážnice a Zerikáni Strážnice

C 18.10.2022 Hlavsová Kateřina LCC Radotín

C 18.10.2022 Obraz Jiří TJ Sokol Zbraslav

C 25.10.2022 Bambušek Michal LCJM

C 25.10.2022 Dočkalová Lenka TJ Sokol Zbraslav

C 25.10.2022 Dvořáková Kateřina LCC Radotín

C 25.10.2022 Karnetová Tereza LCC Radotín

C 25.10.2022 Kučerová Kateřina TJ Sokol I. Smíchov

C 25.10.2022 Moravec Emil LCC Radotín



C 25.10.2022 Mrlíková
Tydlitátová Eva TJ Sokol I. Smíchov

C 25.10.2022 Veselá Barbora LCJM

C 25.10.2022 Vinařová Barbora LCJM

C 25.9.2022 Dobrý Marek LCJM

C 5.5.2022 Tilšer Jiří LCC Radotín

C 6.6.2022 Gottwald Antonín LCC Radotín

C 6.6.2022 Hofmanová Petra SK SALH

C 6.6.2022 Kolmanová Hana TJ Sokol I. Smíchov

C 6.6.2022 Stibor Aleš TJ Malešice

C 6.6.2022 Šavelková Lívia Lakros Libuš

C 6.6.2022 Štědrá Viktorie TJ Sokol I. Smíchov

C 8.11.2022 Dobiáš Jan LCJM

C 8.11.2022 Drbohlavová Veronika TJ Sokol I. Smíchov

C 8.11.2022 Fojtů Anežka TJ Sokol I. Smíchov

C 8.11.2022 Fojtů Matylda TJ Sokol I. Smíchov

C 8.11.2022 Hofman Jan SK SALH

C 8.11.2022 Pantazopoulou Ellen TJ Sokol I. Smíchov

C 8.11.2022 Pantazopoulou Sofie TJ Sokol I. Smíchov

C 8.11.2022 Pelikán Tomáš TJ Malešice

C 8.11.2022 Semeráková Linda TJ Sokol I. Smíchov

C 9.11.2022 Beran Vladimír TJ Malešice

C 9.11.2022 Klíma František TJ Sokol Zbraslav

C 9.11.2022 Malinovská Markéta LCC Radotín

C 9.11.2022 Strieblik Bronislav LCC Radotín

C 9.11.2022 Strieblik Ondřej LCC Radotín

C 1.9.2022 Felixová Klára TJ Sokol I. Smíchov

D 1.12.2022 Janhuba Jakub Ravens Brno

D 1.12.2022 Reitknechtová Anna Ravens Brno

D 1.12.2022 Vychytilová Monika Ravens Brno



D 18.10.2022 Obraz Jakub TJ Sokol Zbraslav

D 25.10.2022 Votrubec Lukáš TJ Sokol Zbraslav

D 6.6.2022 Laštovička Martin LCJM

D 6.6.2022 Nájemníková Kateřina LCC Radotín

D 6.6.2022 Pešková Daniela LCC Radotín

D 6.6.2022 Řeháková Jana LCJM

D 6.6.2022 Šavelková Lucie Lakros Libuš

D 8.11.2022 Kalaš Petr SALH

D 8.11.2022 Neškudlová Gabriela Lakros Libuš

D 8.11.2022 Vejvoda Adam TJ Sokol Zbraslav

D 9.11.2022 Šamalíková Kamila TJ Sokol I. Smíchov

E Černík Milan LCJM

E Friedl Štěpán LCC Radotín

E Hájek Tomáš LCC Radotín

E Hájková Martina TJ Sokol I. Smíchov

E Hasenöhrl Lukáš Old Dogs Plzeň

E Hervert Michal LSC Knights Červené Pečky

E Hezinová Jana TJ Sokol I. Smíchov

E Hostinová Nikola Ravens Brno

E Hrazánková Julie LCC Radotín

E Chovanec Marek LK Pitbulls Ostrava

E Chudlařská Eva TJ Sokol I. Smíchov

E Jasková Barbora LCC Radotín

E Karásková Eliška LCC Radotín

E Kičmer Lukáš LK Pitbulls Ostrava

E Kremser Lukáš LK Pitbulls Ostrava

E Krňák Václav Barrandov

E Laláková Tereza LCC Radotín

E Malina Jiří Lakros Libuš

E Manda Vladimír TJ Malešice



E Nováková Daniela LCC Radotín

E Palajíčková Jana LCJM

E Parke Soňa Ravens Brno

E Petrdlík Karel LCJM

E Procházková Terezie LCC Radotín

E Semerák Pavel TJ Malešice

E Střecha Adam Old Dogs Plzeň

E Srchová Michaela LCC Radotín

E Tilšer Matouš LCC Radotín

E Yaryta Anastasiya TJ Sokol I. Smíchov

E Brožková Dominika TJ Sokol I. Smíchov

E Dvořáková Gabriela TJ Sokol I. Smíchov

E Dvořáková Edita TJ Sokol I. Smíchov

E Jahodová Viktorie LCJM

E Soukupová Zuzana Ravens Brno

E Tkáčová Martina Ravens Brno

E Urban Pavel Český ženský lakros

E Veselá Alice LCC Radotín

E Neškudla Tomáš Lakros Libuš

E Kadeřábek Jan LC Benešov

E Kastlová Veronika SALH

E Barák Jan LCC Radotín

E Neužil Lukáš LCC Radotín

E Adámek Nikolas TJ Malešice

E Gründlerová Pavla TJ Malešice

E Hendrychová Aneta TJ Malešice

E Adamiec Jakub TJ Malešice

E Horn Jaroslav TJ Sokol Zbraslav

E Janků Marcela SK SALH z.s.

E Klokan Ondřej TJ Malešice



E Kocourková Anna LCJM

E Koprová Marie Fťáci, SALH

E Čech Roman Lacrosse Zábřeh z.s.

E Hocková Johana TJ Sokol I. Smíchov

E Lodinová Sophia Lakros Libuš

E Koubová Tereza TJ Malešice

E Zadražil Jiří LCJM

MEZINÁRODNÍ
LICENCE

B Tierney Larson TJ Sokol I. Smíchov

B Witmer Brian TJ Sokol I. Smíchov
TJ Sokol Zbraslav

Jakub Nováček
Člen trenérkského úseku

5. Přehled hospodaření ČŽL v roce 2022 z dotací ČLU

Reprezentace – 1.486.724,- Kč

Z výše uvedené částky byly zaplaceny převážné náklady spojené s výjezdem seniorské reprezentace do

USA. Největší položkou byly náklady na ubytování (440. tis.) a nájemné za hřiště (150tis.).

Dále z této částky byly uhrazeny např. dresy pro reprezentaci, doprava v USA, náklady na rozhodčí,

startovné na Home International, cesta do Hamburgu, odměny trenérům, zdravotním prohlídky hráček,

fyzioterapeut, správa sociálních sítí, sportovní vybavení a další.

Rozvoj 370.000,- Kč

Alokovaná částka na rozvoj byla použita zejména školení trenérů (viz. zpráva komise pro rozvoj) a na

projekt „lakros do škol“:

V průběhu jarních a podzimních měsíců chodili naši trenéři do hodin tělesné výuky a snažili se děti

naučit základům lakrosu. Po jarní části proběhl venkovní turnaj v areálu Mrázovka, kterého se zúčastnilo

5 škol: ZŠ Drtinova, ZŠ Radotín, ZŠ Meteorologická, ZŠ Lipence a ZŠ Compass. Cílem bylo turnaj



uspořádat i před vánoci a v hale, ale z důvodu nedostatku trenérů působících na podzim ve školách a

omluvení se některých škol se bohužel turnaj nekonal.

Projekt ve školách se osvědčil, ale ČŽL nemá na školní výuku dostatek trenérů, tak aby projekt probíhal

hladce.

Provoz svazu 200.000,- Kč

Jako každý rok jsme opět obdrželi částku na provoz svazu, z které byly hrazeny například dotace na

výjezdy rozhodčích na zahraniční turnaje či náklady na zajištění rozhodčích na Final four. Dále byly

finance použity odměnu pro Kláru Brožovou, která pomáhala během podzimu s administrativou, na

odměny členům výkonného výboru, správu databáze ČŽL, správu systému pointbench, program Arbitr

(pro rozhodčí), členské poplatky do ČLU, náklady s provozem bytu.

Položkový přehled je k dispozici k nahlédnutí po domluvě s Ivetou Drbohlavovou.

6. Žádost o dotaci na rok 2023

VÝZVA 25/2022 PODPORA SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ SVAZOVÉHO CHARAKTERU 2023

Č.j.: NSA-0058/2020/A/144

Název žadatele (propisuje se ze záložky "Podpora CELKEM"). Vyplňují se pouze růžová pole
formulářů.

Oblast podpory 3.1.1. Organizace činnosti sportovní organizace svazového charakteru

Položkový rozpočet celkové způsobilé náklady (v
Kč)

poznámky k
položce

5
0 Spotřebované nákupy 104 000,00



5
0
1

Spotřeba materiálu 104 000

dezinfekční prostředky, osobní ochranné
pomůcky (roušky, respirátory atd.) a jiný
spotřební materiál související s ochrannými
opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 při
plnění účelu Výzvy a oblasti podpory dle
bodu 3.1. odstavec 1.

6 000

drobný hmotný majetek jehož ocenění je
nižší/rovno 60 tis. Kč související s plněním
účelu Výzvy a oblasti podpory dle bodu 3.1.
odstavec 1.

60 000

drobný nehmotný majetek jehož ocenění je
nižší/rovno 80 tis. Kč související s plněním
účelu Výzvy a oblasti podpory dle bodu 3.1.
odstavec 1.

20 000

ostatní spotřební materiál související s plněním
účelu Výzvy a oblasti podpory dle bodu 3.1.
odstavec 1.
materiál - marketingové náklady související
s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory dle
bodu 3.1. odstavec 1. (v součtu limit 10% z
dotace poskytnuté dotace v dané oblasti
podpory)

18 000

5
0
2

Spotřeba energie

5
1 Služby 430 000,00

5
1
1

Opravy a udržování 0

náklady na údržbu a provoz administrativní
budovy ve vlastnictví sportovního svazu s
limitem do 10 % poskytnuté dotace a v
souladu s plněním účelu Výzvy a oblasti
podpory dle bodu 3.1. odstavec 1.

0

ostatní náklady účtované na účet 511 a
související s plněním účelu Výzvy a oblasti
podpory dle bodu 3.1. odstavec 1.

0

5
1
2

Cestovné související s plněním účelu Výzvy
a oblasti podpory dle bodu 3.1. odstavec 1.

5
1
8

Ostatní služby 430 000



nájem a podnájem včetně vybavení související
s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory dle
bodu 3.1. odstavec 1. včetně vybavení
související s plněním účelu Výzvy a oblasti
podpory dle bodu 3.1. odstavec 1

50 000

trenérské služby, metodické služby, služby
fyzioterapie, služby výživového poradenství,
služby psychodiagnostiky a služby technického
a servisního zabezpečení, související s plněním
účelu Výzvy a oblasti podpory dle bodu 3.1.
odstavec 1.; jedná-li se o služby osoby
samostatně výdělečně činné platí limit do
maximální výše 60 tis. Kč na osobu a měsíc

100 000

služby - marketingové náklady související s
plněním účelu Výzvy a oblasti podpory dle
bodu 3.1. odstavec 1. (v součtu limit 10% z
dotace poskytnuté dotace v dané oblasti
podpory)

30 000

náklady na vzdělávací a metodickou činnost,
doškolování pracovníků včetně zahraničních
stáží, budování sítě kvalifikovaných trenérů,
související s plněním účelu Výzvy a oblasti
podpory dle bodu 3.1. odstavec 1.

50 000

ostatní služby související s plněním účelu
Výzvy a oblasti podpory dle bodu 3.1. odstavec
1

200 000

5
2 Osobní náklady 800 000,00

5
2
1

Mzdové náklady zaměstnanců 800 000

5
2
4

Zákonné sociální pojištění

5
4 Jiné provozní náklady 0,00

5
4
9

Ostatní náklady z činnosti 0

standardní úrazové a cestovní pojištění,
pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění
sportovních potřeb a sportovního materiálu
související s plněním účelu Výzvy a oblasti
podpory dle bodu 3.1. odstavec 1.
náklady na odměny za sportovní výsledky
související s plněním účelu Výzvy a oblasti
podpory dle bodu 3.1. odstavec 1. a s
limitem do 10 % poskytnuté dotace v dané



oblasti podpory
ostatní náklady činnosti účtované na účet
549 a související s plněním účelu Výzvy a
oblasti podpory dle bodu 3.1. odstavec 1.

Požadovaná výše dotace za oblast podpory
CELKEM 1 334 000 Kč

VÝZVA 25/2022 PODPORA SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ SVAZOVÉHO CHARAKTERU 2023

Č.j.: NSA-0058/2020/A/144

Název žadatele (propisuje se ze záložky "Podpora CELKEM"). Vyplňují se pouze růžová pole formulářů.

Oblast podpory 3.1.2. Péče o talentovanou mládež

Položkový rozpočet celkové způsobilé
náklady (v Kč) poznámky k položce

5
0 Spotřebované nákupy 182 000,00

5
0
1

Spotřeba materiálu 182 000

dezinfekční prostředky, osobní ochranné
pomůcky (roušky, respirátory atd.) a jiný
spotřební materiál související s ochrannými
opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 při
plnění účelu Výzvy a oblasti podpory dle
bodu 3.1. odstavec 2.

6 000

drobný hmotný majetek jehož ocenění je
nižší/rovno 60 tis. Kč související s plněním
účelu Výzvy a oblasti podpory dle bodu 3.1.
odstavec 2.

60 000

drobný nehmotný majetek jehož ocenění je
nižší/rovno 80 tis. Kč související s plněním
účelu Výzvy a oblasti podpory dle bodu 3.1.
odstavec 2.

20 000

ostatní spotřební materiál související s plněním
účelu Výzvy a oblasti podpory dle bodu 3.1. 96 000



odstavec 2.
5
0
2

Spotřeba energie

5
1 Služby 1 310 000,00

5
1
1

Opravy a udržování 0

ostatní náklady účtované na účet 511 a
související s plněním účelu Výzvy a oblasti
podpory dle bodu 3.1. odstavec 2.

5
1
2

Cestovné související s plněním účelu Výzvy a
oblasti podpory dle bodu 3.1. odstavec 2. 360 000

5
1
8

Ostatní služby 950 000

nájem a podnájem včetně vybavení související
s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory dle
bodu 3.1. odstavec 2. včetně vybavení
související s plněním účelu Výzvy a oblasti
podpory dle bodu 3.1. odstavec 2.

150 000

trenérské služby, metodické služby, služby
fyzioterapie, služby výživového poradenství,
služby psychodiagnostiky a služby technického
a servisního zabezpečení, související s plněním
účelu Výzvy a oblasti podpory dle bodu 3.1.
odstavec 2.; jedná-li se o služby osoby
samostatně výdělečně činné platí limit do
maximální výše 60 tis. Kč na osobu a měsíc

700 000

náklady na vzdělávací a metodickou činnost,
doškolování pracovníků včetně zahraničních
stáží, budování sítě kvalifikovaných trenérů,
související s plněním účelu Výzvy a oblasti
podpory dle bodu 3.1. odstavec 2.

100 000

ostatní služby související s plněním účelu
Výzvy a oblasti podpory dle bodu 3.1. odstavec
2.

5
2 Osobní náklady 500 000,00

5
2
1

Mzdové náklady zaměstnanců 500 000

5
2
4

96



5
4 Jiné provozní náklady 230 000,00

5
4
9

Ostatní náklady z činnosti 230 000

standardní úrazové a cestovní pojištění,
pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění
sportovních potřeb a sportovního materiálu
související s plněním účelu Výzvy a oblasti
podpory dle bodu 3.1. odstavec 2.

30 000

náklady na odměny za sportovní výsledky
související s plněním účelu Výzvy a oblasti
podpory dle bodu 3.1. odstavec 2. a s
limitem do 10 % poskytnuté dotace v dané
oblasti podpory

200 000

ostatní náklady činnosti účtované na účet
549 a související s plněním účelu Výzvy a
oblasti podpory dle bodu 3.1. odstavec 2.
Způsobilé náklady bez konečných příjemců
za oblast podpory CELKEM 2 222 000 Kč

Způsobilé náklady konečných příjemců za
oblast podpory CELKEM - Kč

Požadovaná výše dotace za oblast podpory
CELKEM 2 222 000 Kč

VÝZVA 25/2022 PODPORA SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ SVAZOVÉHO CHARAKTERU 2023

Č.j.: NSA-0058/2020/A/144

Název žadatele (propisuje se ze záložky "Podpora CELKEM"). Vyplňují se pouze růžová pole formulářů.

Oblast podpory 3.1.3. Zabezpečení státní sportovní reprezentace

Položkový rozpočet celkové způsobilé
náklady (v Kč) poznámky k položce

50 Spotřebované nákupy 182 000,00



5
0
1

Spotřeba materiálu 182 000

dezinfekční prostředky, osobní ochranné
pomůcky (roušky, respirátory atd.) a jiný
spotřební materiál související s ochrannými
opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 při
plnění účelu Výzvy a oblasti podpory dle
bodu 3.1. odstavec 3.

6 000

drobný hmotný majetek jehož ocenění je
nižší/rovno 60 tis. Kč související s plněním
účelu Výzvy a oblasti podpory dle bodu 3.1.
odstavec 3.

60 000

drobný nehmotný majetek jehož ocenění je
nižší/rovno 80 tis. Kč související s plněním
účelu Výzvy a oblasti podpory dle bodu 3.1.
odstavec 3.

20 000

ostatní spotřební materiál související s plněním
účelu Výzvy a oblasti podpory dle bodu 3.1.
odstavec 3.

96 000

5
0
2

Spotřeba energie

51 Služby 1 200 000,00
5
1
1

Opravy a udržování 0

ostatní náklady účtované na účet 511 a
související s plněním účelu Výzvy a oblasti
podpory dle bodu 3.1. odstavec 3.

5
1
2

Cestovné související s plněním účelu Výzvy a
oblasti podpory dle bodu 3.1. odstavec 3. 300 000

5
1
8

Ostatní služby 900 000

nájem a podnájem včetně vybavení související
s plněním účelu Výzvy a oblasti podpory dle
bodu 3.1. odstavec 3. včetně vybavení
související s plněním účelu Výzvy a oblasti
podpory dle bodu 3.1. odstavec 3.

200 000

trenérské služby, metodické služby, služby
fyzioterapie, služby výživového poradenství,
služby psychodiagnostiky a služby technického
a servisního zabezpečení, související s plněním
účelu Výzvy a oblasti podpory dle bodu 3.1.
odstavec 3.; jedná-li se o služby osoby

600 000



samostatně výdělečně činné platí limit do
maximální výše 60 tis. Kč na osobu a měsíc
náklady na vzdělávací a metodickou činnost,
doškolování pracovníků včetně zahraničních
stáží, budování sítě kvalifikovaných trenérů,
související s plněním účelu Výzvy a oblasti
podpory dle bodu 3.1. odstavec 3.

100 000

ostatní služby související s plněním účelu
Výzvy a oblasti podpory dle bodu 3.1. odstavec
3.

52 Osobní náklady 120 000,00

5
2
1

Mzdové náklady zaměstnanců 120 000

5
2
4

Zákonné sociální pojištění

54 Jiné provozní náklady 30 000,00
5
4
9

Ostatní náklady z činnosti 30 000

standardní úrazové a cestovní pojištění,
pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění
sportovních potřeb a sportovního materiálu
související s plněním účelu Výzvy a oblasti
podpory dle bodu 3.1. odstavec 3.

30 000

náklady na odměny za sportovní výsledky
související s plněním účelu Výzvy a oblasti
podpory dle bodu 3.1. odstavec 3. a s
limitem do 10 % poskytnuté dotace v dané
oblasti podpory
ostatní náklady činnosti účtované na účet
549 a související s plněním účelu Výzvy a
oblasti podpory dle bodu 3.1. odstavec 3.
Způsobilé náklady bez konečných příjemců
za oblast podpory CELKEM 1 532 000 Kč

Způsobilé náklady konečných příjemců za
oblast podpory CELKEM - Kč

Požadovaná výše dotace za oblast podpory
CELKEM 1 532 000 Kč























Přílohy
Příloha č. 1.  Zpráva o SIXIES 2022

Pro ženy už máme 4 roky pravidelnou soutěž. Pro muže jsme zkusili poprvé a nedopadlo to
úplně nejlépe, 2 turnaje bylo potřeba zrušit, kvůli nedostatku hráčů. Což je ale do jisté míry kvůli
tomu, že muži mají více lakrosu než ženy. Myslím si že SIXES se do budoucna stane
dominantním lakrosem. Je potřeba méně hráčů, hraje se nahoru dolu, pro diváka snadno
pochopitelné. U žen si myslím, že ideální variantou je hrát tuto verzi lakrosu přes zimu listopad -
březen. Ideálně najít halu krytou, kdyby byl sníh. Myslím že i ženy i muži mohou v tomto sportu
patřit ke špičce. Chtěl bych mu věnovat více pozornosti.
V únoru je turnaj v Portugalsku a myslím, že reprezentační týmy by se ho měly pravidelně
účastnit. Je velice kvalitně obsazený, jezdí tam reprezentace např. Walesu, Skotska, Německa
a Anglie. Mezi těmito týmy bychom neměli chybět a je důležité mít porovnání, jak sixes hrají
nejlepší týmy Evropy.

Adam Ondráček
Organizátor SIXIES

Příloha č. 2 . Zpráva o přípravě/ výsledcích reprezentačních týmů

Reprezentace 2022

V roce 2022 proběhly dvě vrcholné akce pro českou seniorskou reprezentaci. Mistrovství světa
ve městě Towson, Maryland a následně Světové hry v Birminghamu ve státě Alabama.
Příprava začala na podzim soustředěním, po kterém byl určen širší výběr, ze kterého se později
vybral tým na obě akce. Spolupracovali jsme s americkou trenérkou Evou Martire, které nám
připravila kondiční plán na celou sezónu. Cíl jsme si stanovili jasný, proniknout do čtvrtfinále. Na
podzim 2021 přijela skotská reprezentace a my jsme odehráli přípravná utkání. V lednu pak
proběhlo soustředění, kdy jsme trénovali každý den v týdnu pod vedením amerických trenérek z
univerzity Columbia Tierney Larson a Shannon Nee. Na jaře nás pak čekal anglický turnaj
Home Internationals, řekl bych nejlepší turnaj v Evropě, kde se potkává Anglie, Skotsko a
Wales. Ověřili jsme si, že jsme na dobré cestě. I přesto, že jsme všechny zápasy prohráli,
dokázali jsme hrát vyrovnané čtvrtiny se všemi soupeři. Poslední prověrkou před MS byl turnaj
Prague cup, tam jsme ve finále podlehli reprezentaci Walesu.

MS Townson, Maryland

Ve skupině nás čekala postupně Itálie, Kolumbie, Mexiko a Švédsko. Za nejsilnějšího protivníka
jsme považovali Itálii, to se potvrdilo, zápas byl po celou dobu vyrovnaný, ale nakonec jsme
zvítězili 13:10. Zbylé 3 zápasy jsme zvládli bez problémů a měli jsme otevřenou cestu do
osmifinále. Tam nám rozpis turnaje přidělil Německo (celou sezónu jsme se připravovali na to,
že tento rozhodující zápas budeme hrát s Walesem, nicméně Německo dokázalo ve skupině



Wales porazit a tím vyhrát jejich skupinu a postoupit na jejich úkor). Zápas holky zvládly takticky
vyzrálým výkonem. Zvítězili jsme 14:9 a postoupili do čtvrtfinále, kde na nás čekala Kanada.
Výsledek 15:7 v náš neprospěch hodnotím uspokojivě. Pouze v první čtvrtině nás Kanada jasně
přehrála 6:1, dál byl zápas už vyrovnaný 3:3, 3:1 a 3:2. Dalším soupeřem pro nás byl Izrael v
malém semifinále o možnost hrát o 5. místo. Prohra 11:10 ve vyrovnaném zápase byla
bolestivá. Věřili jsme, že budeme hrát o 5. místo, místo toho nás čekal tým Haudenosaunee.
Zápas jsme v infarktovém závěru dotáhli do vítězného konce a po vítězství 12:11 mohla
propuknout radost z celkového 7. místa.

Rozhodující faktory
- Belle Martire, která patřila k nejlepším střelkyním na MS.
- Vyzrálost a zkušenost stabilních opor Anny Lottmann a Michaely Srchové.
- Vedení týmu Tierney Larson
- Výborně chytající Anna Ničová.
- Trenérský tým který fungoval podle domluvy.
- Zapojení mladých hráček do týmu.

Na MS jsme vstřelili 109 gólů, což nás řadí na 3. místo na MS za Ameriku a Japonsko.
Statistiky

World Games Birmingham, Alabama

Ihned po konci MS jsme se přesunuli do Birminghamu na WG. Obrovská akce, kde o nás bylo
skvěle postaráno. Ve skupině nás čekalo Japonsko, Austrálie a USA.
S nadšením a sebevědomím jsme šli do zápasu s Japonskem, kde ale nastal tvrdý střet s
realitou, po první čtvrtině jsme prohrávali 8:2. Nakonec jsme prohráli 23:10. Japonky nás
přehrávaly ve všech aspektech hry. Další zápas proti Austrálii jsme v první půlce hráli
vyrovnanou partii, ale ve druhé jsme už nedokázali držet krok, prohráli jsme 16:8. V posledním
zápase ve skupině nás čekala Amerika, bral jsem to jako zápas za odměnu za celý rok práce,
kterou holky odvedly. Prohra 25:6 je krutá, ale oprávněná. Skončili jsme poslední ve skupině a
čekal nás zápas o celkové 7. místo opět proti Haudenosaunee. Po půlce jsme vedli 5:4,
nicméně třetí čtvrtina nám vůbec nevyšla a prohráli jsme ji 5:0. Zápas skončil 13:8 a hráčky
Haudenosaunee nám oplatily porážku z MS. Celou akci jsme si užili a zažili co je komfort
sportovců na nejvyšší úrovni.

Postřehy - Anna Lottmann byla jediná hráčka, která byla schopna rovnat se soupeřkám v
dynamice a dovednosti s lakroskou.
Všechny ostatní týmy byly na vysoké úrovni techniky hole a herního IQ, tam jsme nejvíc ztráceli.
Další problém byl, že klíčové hráčky už byly unavené.
Statistiky

https://www.womensworldlax2022.com/sports/wlax/2022-23/teams/czechrepublic?view=profile
https://twg2022.com/results/


Reprezentace U21 2022/23

Příprava na ME 2023, které proběhne v Praze začala už na turnaji Prague Cup, kde sehrál svá
utkání širší výběr reprezentace. Na konci léta pak přijela širší reprezentace Anglie, přivezla 2
vyrovnané týmy a jeden mladší. Dokázali jsme sehrát vyrovnaná utkání, což nám dodalo
motivaci a sebevědomí do další přípravy. Na podzim proběhlo zúžení kádru na 30 hráček.
Podzim probíhal formou soustředění a pravidelných čtvrtečních kondičních tréninků.
Na jaro už se přejde k herní přípravě a pravidelným tréninkům. Absolvovali jsme zkrácený
zápas s reprezentací Německa na turnaji ve Frankfurtu, který jsme vyhráli 15:0. Čekají nás
přípravné turnaje. Ambice jsou jasné, hrát o zlatou medaili. Tým má velký potenciál a je
příslibem do budoucna, vzhledem k tomu, že nám v seniorské reprezentaci chybí hráčky.

Adam Ondráček
Hlavní trenér REPREZENTACE

Příloha č. 3.  Zpráva o fungování a hodnocení sociálních sítí

Na konci textu statistiky za období 1.12. 2021 až 1.12. 2022.
Zaznamenala nárůst fanoušků i aktivity na sociálních sítích, ale určitě je hodně co zlepšovat.
100% nejlépe fungují reels. Nutné zlepšit konzistenci a lepší plánování a samotné přispívání na
sítě.Ideální situace, kdyby vedoucí jednotlivých lig posílali informace o plánovaných zápasech.
Když se budou kluby chystat na větší akce, které by chtěly pokrýt na sociálních sítích, tak mít
zástupce klubů nebo týmů, které by mi o tom dali vědět a poslali podklady na příspěvky.

SDRUŽENÍ ÚČTŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Na jaře jsme se taky domlouvali, že je důležité sociální sítě sjednotit, zamezit rozdrobení do
desítky menších účtů. Ale ta informace se asi nedostala ke všem. Během roku se pak objevují
výkřiky do tmy na různých většinou neaktivních účtech místo toho, aby se aktivita směřovala
jedním směrem. Jak bych to udělala já:
1. czech_lacrosse - oficiální účet, informuje o všem, co se děje v lakrose v česku. Spravuji ho já.
2. cz_wlacrosse_team - oficiální účet ženské reprezentace. Field, sixes, juniorky i seniorky.
3. mužská repre - zvolit jeden účet - oficiální účet mužské reprezentace. Field, box, junioři i
senioři.
2&3 - Spravují si ho samy týmy, určené hráčky, nebo trenéři. Sdružuje jak seniorskou, tak
juniorskou repre. Akce se obvykle nekryjí, takže je to super, aby na účtu byla stále alespoň
nějaká aktivita. Účet určený pro behind the scenes z prostředí týmu, můžou být srandičky,
stories z akcí atd. Aktuální situace je, že existují juniorské účty, seniorské, kluci tam nepřispívají,
holky občas. Je to podle mě škoda. Shrnula bych to do nějakého balíčku k reprezentacím -
začíná příprava? Tady máte přístup a používejte účet při přípravě a na akcích.
Letos např. z Limericku kluci hezky aktivně přispívali na fb a web, ale na instagramu se
neobjevilo nic.
Boxlakrosová repre nevyužívala žádný kanál pokud vím, ale zase mi aspoň posílali super
grafiky a fotky ke zveřejnění na czech_lacrosse.
Ženy zase hezky informovaly na instagramu, ale na fb vůbec.



JAK TO POSUNOUT NA DALŠÍ LEVEL?
Myslim, že by stálo za to popřemýšlet nad marketingem lakrosu v česku nějak komplexněji. Já
nemám marketingový vzdělání, takže nevím přesně, co do toho spadá. Ale nějaká prezentace
na venek a komunikace. Super by bylo mít jednu kontaktní osobu pro komunikaci s veřejností.
Na webu je spoustu jmen po různých stránkách a je to chaos. A na nikoho tam není uvedené
telefonní číslo...

Navrhuji, že by stálo za to vytvořit vizuální manuál a sjednotit prezentaci lakrosu napříč všemi
kategoriemi (na sociální sítě, grafiky, ale i repre oblečení, dresy, web, propagační materiály...).
Nejsem grafik, takže nevím, co všechno do toho spadá, ale základ podle mě je jedno logo s
více variantama (jen logo, logo s textem, text), barvy (aby se používaly stejné odstíny a
kombinace barev), fonty (k užití zase na sociálních sítích, webu, v budoucnu třeba v
newsletterech, repre merchi...), další vizuální prvky... Máme Kejč, která tomu rozumí, i kdyby
čas neměla ona, tak by třeba byla schopná někoho doporučit.

Dál bych byla pro domlouvat fotografa na zápasy. Nemusí být na všechny, ale aspoň nějaké
fotky by se hodily potom na sociální sítě, propagační materiály atd. Mám kontakt na pána, co
fotil na PC, nebo fotografku ČOV a u obou vím, že jsou ochotni za menší odměnu něco nafotit.

Nový web už je prý hotový a jen ho stačí naplnit, ale nikdy jsem ho neviděla. Tam by bylo taky
už super, aby ladil se vším tím výš.



Tereza Sýkorová
Správce Sociálních Sítí


