
Zápis ze 3.schůze VV ČŽL 
 

Místo:  Lékárna Dr.Max 
Datum: 17.04.2012 
 
Prezence: Veronika Brychcínová  člen VV 

Barbora Vinařová  člen VV 
Simona Baráková  člen VV 
Eva Mrlíková Tydlitátová člen VV 
Lenka Pešková  host 
Bohdan Fuka   host 

   
Omluvena: Petra Špačková  člen VV  
 
 
1. Daňové přiznání za rok 2011 

Pokud bude chtít KK nahlédnout, obraťte se na V.Brychcínovou. 
 
2.   Rozpočet reprezentace 

Na základě diskuze byl upraven rozpočet pro seniorskou reprezentaci na ME 2012. Finální 
verzi rozpočtu se všemi body dle diskuze upraví L.Pešková. Částka, kterou se bude každá 
reprezentantka podílet na výjezdu reprezentace, činí 12.000 Kč. Splatnost částky je do 
15.5.2012. VV rozhodl o možnosti každé reprezentantky snížit si tuto částku 
odpracovnáním či vykonáním činnosti pro ČŽL. Seznam těchto možností vypracuje 
V.Brychcínová. VV rozhodl, že nové dresy a veškeré reprezentační oblečení bude 
majetkem ČŽL a po ukončení akce bude vybráno zpět. 
Úkoly:  -     zpracování rozpočtu dle diskuze – L.Pešková 

- možnosti odpracování – V.Brychcínová 
- smlouva o půjčce – V.Brychcínová 

 
3.   Nový pokladník 

Vzhledem k odchodu J.Křížové na mateřskou dovolenou byla na funkci navržena Jana 
Wolfová, jednohlasně schválena. 

 
4.  Lékařská prohlídka a její platnost 

VV rozhodl o následujícím: 
- platnost lékařské prohlídky je 1 rok od jejího vystavení 
- ČŽL uzná prohlídku pouze od praktického nebo sportovního lékaře 
- Rozsah a náplň prohlídky s posudkovým závěrem je především věcí lékaře 

s patřičným vzděláním, nikoliv svazu. Minimální verze pro zájmový, 
nezávodní a rekreační sport zahrnuje detailní anamnestické vyšetření, 
fyzikální vyšetření a klidové EKG. 

- platnost prohlídky bude osobou pověřenou ČŽL uvedena v registračním 
průkazu na základě předložení lékařem potvrzené přihlášky do ČŽL 

- zodpovědnost nastoupit k utkání pouze s platnou lékařskou prohlídkou je 
na každé hráčce  



- pověřená osoba vydá každému týmu soupisku hráček s datem platnosti 
jejich prohlídky 

- v případě nových hráček nebo změn v platnosti prohlídky u stávajících 
hráček je tým povinen nechat si vystavit od pověřené osoby 
aktualizovanou soupisku nebo tyto změny doložit registračními průkazy 

- před každým utkáním budou rozhodčí kontrolovat, zda všechny hráčky 
nastupující k utkání mají platnou lékařskou prohlídku a to na základě 
potvrzené soupisky nebo registračního průkazu 

- pro stanovení členské základny a možnost hlasování na kongresu je třeba 
odevzdat přihlášky a uhradit stanovený členský příspěvek vždy do 31.1. 

- osobou pověřenou ČŽL je Barbara Bažantová 
 
5. Financování NLŽL a přátelských zápasů LCC Piranhas 

Vyúčtování bude provedeno po skončení ročníku. Případný nedoplatek uhradí LCC 
Piranhas, maximálně však do výše 3.000 Kč. V případě, že bude nedoplatek vyšší než 3.000 
Kč, rozdíl uhradí ČŽL. 

 
6. Složené kauce 

Ze soutěže WILL 2011/2012 byly převedeny kauce jednotlivých týmů do soutěže NLŽL 
2012 a to v následující výši: 
SK Lacrosse JM 2.000 Kč, Flamingo Sokol I.Smíchov 4.000 Kč, LCC Radotín 4.000 Kč, 
Bagataway Bees (Lax Ladies) 2.000 Kč 

 
7. Odměna za přepisování zápisů zápasů do lakrosky 

VV stanovil odměnu B.Vinařové za NLŽL 2012 ve výši 2.000 Kč a za WILL 2011/2012 
(pouze excel) 500 Kč. 

 
8. Investice ČZL do nemovistosti 

V.Brychcínová podala informace o současné situaci, možnostech a probíhajících 
jednáních. Úkol trvá. 
 

Termín další schůze VV bude upřesněn. 
 
 
Dne 17.4.2012, zapsala Barbora Vinařová 


