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VÝROČNÍ ZPRÁVA VV ČŽL ZA ROK 2012 

 
1. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ Z POSLEDNÍHO KONGRESU 

Rozvoj lakrosu v této oblasti by se mělo stát prioritou pro další období.  
Přestože se rozvoj lakrosu nepodařilo postavit do popředí zájmu ČŽL, ke konci roku proběhla důležitá 
formální i neformální jednání, kde bylo téma po delší době diskutováno větším počtem členů ČŽL. 
V rámci ČZL a práce VV a jednotlivých komisí je doporučenou zasílat před schůzkami zasílat konkrétní 
body programu, aby se tak zefektivnilo jednání a diskuse. 
VV se tento bod dařil plnit pouze v několika málo případech a tento cíl nadále trvá. Stejně tak i 
důsledné zveřejňování zápisů z jednání všech komisí a VV. 
 

 
 
2. ZPRÁVA O SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÉ ČINNOSTI 

 Organizace NLŽL, dětských sportovních dní, Minifield, WILL pod vedením KPLR, žákovská 
WILL. 

 Příprava a účast reprezentace na ME 2012 v Amsterodamu. 

 Zapojení a podpora žákovských týmů do soutěže ČŽL. 

 Zajištění mezinárodní účasti – Prague Sports. 

 Organizace školení pro rozhodčí a trenéry. 

 Účast rozhodčího Bohdana Fuky na ME. 
 
 

3. ZPRÁVA O ÚČASTI A PRÁCI ZÁSTUPCŮ KLUBŮ VE VYŠŠÍCH SPORTOVNÍCH SLOŽKÁCH 
ČLU – zástupce ČŽL v ČLU -  Jana Wolfová. 
FIL – Bohdan Fuka 
ELF – Barbara Bažantová 
 

4. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ  
Viz samostatná zpráva v rámci finančního kongresu. 
 

5. ÚDAJE O KONTROLÁCH 
Viz zpráva KK (kontrolní komise). 
 

6. HODNOCENÍ A DOPORUČENÍ:  
V roce 2012 bylo zajištěné dostatečné množství herních příležitostí pro hráčky a členy ČŽL (viz zpráva KPLR). 
ČŽL byla reprezetována na ME reprezentačním týmem, který se umístil na 5.místě. V rámci KPR byl lakros 
prezentován na několika veřejných akcích pro mládež (Sporťáček, Ladronkafest).  
 
Stále nedostatečný je počet hráček a dalších členů ČŽL. Určitým úspěchem je uspořádání prvního žákovského 
turnaje, nicméně se jedná stále o velmi omezený počet hráček ze dvou týmů, kde není možné organizovat 
turnaje na základě užších věkových nebo výkonnostních kategorií.  
 
Pozitviním bylo otevření diskuse o celkové situaci českého ženského lakrosu a obnovení komunikace napříč 
jednotlivými týmy. Věříme, že se podaří tuto komunikaci udržet a zejména přeměnit v konkrétní jednání a 
kroky, které povedou k posílení pozice ženského lakrosu v ČR. Stále trvá nutnost zlepšení komunikace viz bod 
1. Dále doporučujeme spojit jednání všech členů ČŽL, kteří se podílejí na jeho chodu a fungování (členové VV a 
komisí, trenéři, rozhodčí), konkrétně stanovením pevných termínů schůzek 1xměsíčně na rok dopředu. 

 
Zprávu zpracovala dne 27.11. 2012  Veronika Brychcínová 


