
Zápis ze schůze VV ČŽL 

 

Místo: Nad lesním divadlem 12, Praha 4 

Datum: 4. 9. 2012 

 

Prezence:  Veronika Brychcínová  člen VV 

  Barbora Vinařová   člen VV 

  Simona Baráková  člen VV 

  Eva Mrlíková Tydlitátová  člen VV 

Petra Špačková  člen VV 

Lenka Pešková   host 

Bohdan Fuka   host 

Kateřina Trčková  host 

Barbara Bažantová  host 

 

1. Byt 

Veronika Brychcínová podala informace o průběhu koupě a pronájmu svazového bytu 

(adresa Nad lesním divadlem 12, Praha 4). Od října je byt pronajat za cenu 6500 Kč + 

1500 Kč vyúčtovatelné zálohy na služby. Předpokládaný příjem svazu po odečtení 

nákladů bude 6000 Kč měsíčně. 

 

2. Schůzka s účetní 

V následujícím týdnu proběhne schůzka s novou účetní (zúčastní se Veronika 

Brychcínová a Jana Wolfová) ohledně předání podkladů od daňového poradce p. Nováka 

a formě spolupráce. 

 

3. MS 2013 v Kanadě 

Stále nejsou k dispozici informace o konání a cenách mistrovství světa, které se bude 

konat v roce 2013 v Kanadě. Organizátory o zaslání informací urguje Jana Wolfová a 

Lenka Pešková. 

 

4. Předběžná kalkulace podpory reprezentace 

Reprezentace předběžně požaduje podporu 220 tisíc Kč na pokrytí nákladů spojených se 

zaplacením startovného a rozhodčích (80-90 tisíc Kč), účasti realizačního týmu (120 tisíc 

Kč) a tréninků (25 tisíc Kč). 

Část nákladů bude pokryta prodejem propagačních materiálů vytvořených na podporu 

reprezentace. 

 

5. Příprava reprezentace 

Reprezentační tréninky probíhají podle plánu ve středu v Radotíně. Na podzim se konají 

na hřišti s umělým povrchem, v zimě v hale (podařilo se získat zdarma). 

 

6. Reprezentační fyzioterapeut 

Na výzvu zveřejněnou na lacrosse.cz reagovalo celkem 8 fyzioterapeutů se zájmem 

poskytovat služby reprezentaci. 

 

 



7. Juniorské týmy 

Proběhla diskuse o možnostech zápasů a lig pro juniorky. Mj. se nabízí možnosti vyjet na 

turnaje do zahraničí. V příštím roce bude nutné více sledovat plán práce JK a jeho 

naplňování a promyslet systém finanční podpory stávajících žákovských a juniorských 

týmů. 

 

8. Zahraniční trenér 

Bohdan Fuka informoval o navázání spolupráce s agenturou Global players. Nabízí se 

možnost spolupráce s americkým trenérem, který by byl na jeden rok v Praze (např. 

poskytnout byt za práci trenéra). 

 

 

Zapsala: Petra Špačková 

 


