
Zápis z 5. schůze Juniorské komise ČŽL 
 

Datum :  13. 6. 2009  
Místo konání :  Restaurace U koziček, sportovní areál Slavia Praha 
Účastnily se :  Eva Chudlařská 
  Anna Dočkalová 
  Michaela Srchová 

Tereza Koubová 
Omluveni: Lucie Lejčková 

Simona Baráková 
Milan Černík 
 

Projednáno: 
 

1. Vyhlášení juniorské ligy 2009 
Vyhlášení statistik a výsledků juniorské ligy 2009 proběhne v rámci MS v ženském 
lakrose, dne 27. 6. 2009. Komise upozorní zástupce všech juniorských týmů, aby se 
v tento den pohybovala v areálu Slavia Praha, kde se svolá vyhlášení. 
Anna Dočkalová zajistí diplomy s univerzálním dopisovacím vizuálem. 

 
2. Příspěvky ligy 2010, sankce 

JK navrhuje pro následující ročník juniorské ligy zavést vratnou kauci ve výši 2.000 Kč, 
kterou se přihlášený tým zavazuje na začátku ligy přijet na předem určené hrací víkendy. 
Pokud se daný tým nedostaví, zápas bude kontumačně ukončen a JK ohlídá, aby byla 
strhnuta částka ze zaplacené kauce. Prosíme tímto VV, aby se k návrhu vyjádřil. 
V případě schválení bude mít za JK tuto kategorii na starosti Tereza Koubová. 

 
3. Registračky juniorská liga 2009 

Lucie Lejčková a Tereza Koubová zajistí výrobu registračních karet všech hráček 
juniorské ligy 2009. Podklady pro výrobu předá Evka Chudlařská. Termín: do konce 
července. 

 
4. Juniorská reprezentace 

Simona Baráková dle schváleného rozpočtu pro juniorskou reprezentaci nakoupí 
tréninkové vybavení a dodělá dres do červené reprezentační sady. Termíny: dres do 
juniorského turnaje Prague Cup 2009 v červenci, nákup vybavení do půlky srpna. 

 
5. Účetnictví juniorské komise a reprezentace 

Milan Černík dodá vyúčtování akce pro rozvoj lakrosu v Bratislavě z konce roku 2008, 
termín: do konce června. 
Evka Chudlařská a Simona Baráková po nákupu tréninkového vybavení dodají též 
vyúčtování. 

 
6. Statistiky JLŽL 2009 

Michaela Srchová zpracuje statistiky juniorské ligy 2009 do počítačové formy. Následně 
zašle na ženskou lakrosovou konferenci Pandora a připraví výsledky předsedovi komise 
JK Evě Chudlařské na vyhlášení ligy. Termín: do 26. 6. 2009. 

 



7. Žádost VV ohledně přesunu peněz z různých položek schváleného rozpočtu 
JK tímto bodem v zápise žádá VV, zda by bylo možné přesunout část finanční částky 
z položky „Náklady na zakládání nového lakrosového týmu – ženský lakros“  na zaplacení 
pronájmů hřišť pro tréninky juniorského výběru reprezentace pro chystaný turnaj 
Prague Cup 2009. Trénování bude pod vedením Simony Barákové. 
- Tato žádost proběhla již v zápise 25. 5. 2009, kdy VV vznesla dotaz, o jakou částku se 

jedná. Dle předešlých emailů zde oznamujeme, že se jedná o částku cca 5.000 Kč. 
Prosíme tímto VV o finální vyjádření, zda je částka schválena. 

 
8. Promo akce k MS v ženském lakrose 2009 

JK prosí zástupce týmů, aby oslovily své juniorské a další hráčky, jestli by měly zájem o 
propagační akci na akci United Islands, dne 20. 6. 2009. Bližší info u PR manažerky MS, 
Jany Wolfové, janiska@lacrosse.cz. 
Další propagační akce se budou konat v termínu MS, kdy se bude představovat MS 
v ženském lakrose formou chození po Praze s lakroskami a informacemi o lakrose. 
Prosím též oznámit do všech týmů a váš zájem (i nezájem) Janě Wolfové. 
 

9.  Rozvoj lakrosu Velké Přílepy 
Milan Černík kontaktuje Michala Rolla a vyzve ho k případné spolupráci při rozvoji 
lakrosového týmu ve městě Velké Přílepy. Prosíme o vyjádření postupu akce, termín: do 
konce června. 

 
10.  Promo akce lakrosu, nábory nových hráčů 

Michaela Srchová, Milan Černík a Lucka Lejčková vyhledají na internetových stránkách 
volnočasové akce typu Ladronka, kde by se mohl prezentovat lakros a současně se dělal 
nábor. Termín: do konce července. 
Náborová akce bude probíhat ve spolupráci s organizačním výborem MS 2009 na právě 
chystaném mistrovství světa v ženském lakrose, pod vedením Simony Barákové. 

 
11.  Informace na lacrosse.cz a Rozvoj lakrosu 

JK upozorňuje Simonu Barákovou v následujícím bodu: S. Baráková ve spolupráci 
s Petrou Puldovou seženou informace od týmů ohledně jejich základně, trénincích a 
kontaktech, které pak budou vyvěšeny na úvodní straně internetových stránek 
www.lacrosse.cz. 
Anna Dočkalová tímto připomíná Simoně Barákové, pokud ještě tak neučinila, aby 
zaslala materiály ŠVP o výuce lakrose učitelce z Karviné. 

 
 
Příští schůze JK se bude předběžně konat během měsíce srpna. 
 
V Praze dne 16. 6. 2009 
 
Zapsala: A. Dočkalová 


