
Zápis II. schůze Juniorské komise ČŽL 

 

Datum: 19. 1. 2010 

Místo konání: restaurace McDonald´s, Anděl 

Přítomni: 

Anna Dočkalová 

Dominika Brožková 

Tereza Sebastianidesová 

 

Omluveni: 

Milan Černík 

Eva Chudlařská 

Michaela Srchová 

 

Projednáno: 

 

1. Omluva za nesvolání Ustanovující schůze do 14 dnů po Kongresu 

Anna Dočkalová se omlouvá za nesvolání Ustanovující schůze Juniorské komise do 14 dnů po 

Kongresu, který se konal 24. 11. 2009. Předseda JK čekal na veřejné vyvěšení zápisu 

z Kongresu, kde bude oficiálně napsáno zvolení předsedů do komisí ČŽL. Až poté vyzvala týmy 

k nominaci členů do JK. Zápis z Kongresu byl uveřejněn 16. 12. 2009, proto se Ustanovující 

schůze nestihla v řádném termínu. 

 

2. Rozpočet Juniorské komise na rok 2010 

JK udělala návrh rozpočtu na rok 2010 (jarní část ligy 2009/2010 a podzimní část začátku ligy 

2010/2011, rozvoj lakrosu, příspěvky pro týmy na dopravné, ceny a diplomy). Rozpočet bude 

předložen Výkonnému Výboru k Finančnímu kongresu ke schválení či případné úpravě 

cenových položek. 

 

3. Juniorská liga 2009/2010, jarní část 

Je potřeba zajistit následující body, které byly v komisi rozděleny následovně: 

 Zajištění rozhodčích (jede se i do jiných měst!, odměny), přesné rozměry hřiště, 

rozhodčovské a zapisovací věci – E. Chudlařská 

 slavnostní ukončení ligy v Radotíně (ceny, místo, jídlo) 

termíny na jarní část ligy juniorské ligy jsou následující: 10. – 11. 4. 2010 Bratislava, 

Slovensko, 8. – 9. 5. 2010 Plzeň, 19. – 20. 6. 2010 Praha Radotín – finální zápasy o 

umístění týmů, slavnostní ukončení sezóny včetně grilovací party pro všechny hráčky. 

V posledním termínu je i turnaj Berlin Open, Dominika Brožková zjišťuje, zda jedou 

některé hráčky juniorské ligy na tento turnaj. V případě že ano, závěrečný turnaj se 

posouvá na 5. – 6. 6. 2010. Hřiště a prostory na vyhlášení zjišťuje T. Sebastianidesová. 

 A. Dočkalová vytvoří elektronické pozvánky na víkendové turnaje a zástupci týmů je 

rozešlou hráčkám a především jejich rodičům, kteří budou vyzváni, aby svou účast 

potvrdili. V případě, že bude potvrzený větší počet rodičů, rádi bychom připravili 

malé občerstvení. 



 Organizace víkendových turnajů bude náležet domácím týmům (hřiště, lajnování, 

zápisy, branky) 

 Kontrola registračních průkazů bude prováděna členy JK dle soupisek na zápasech. 

Hráčky bez zaplacených příspěvků a registračních karet NESMÍ nastoupit na žádný 

zápas v jarní části ligy.  

 Smlouva o lize – A. Dočkalová zjistí u KPLR více informací 

 

4. Web lacrosse.cz 

Na internetových stránkách lacrosse.cz probíhá aktualizace sekce Ženský lakros pod vedením 

Jitky Křížové a Anny Dočkalové. Členové JK budou doplňovat výsledky juniorské ligy, pomáhat 

doplňovat věci do Bazarové části. Barbara Klimoszková zpracovává Metodiku ženského 

lakrosu, která postupně se všemi dalšími materiály k trénování lakrosu bude umístěna na 

těchto internetových stránkách v záložce Trenéři. 

 

5. Propagační akce 

T. Sebastianidesová a D. Brožková budou vyhledávat propagační akce akce typu Ladronka, 

kde se dá ukázat lakros a nalákat hráčky. Společná akce s lakrosem a spol. V brzkém termínu 

kontaktovat produkční agenturu MVP agency, která zajišťuje Ladronkafest a přihlásit tam 

sport lakros + zajistit tým či skupinu, která ho tma bude prezentovat. 

 

6. Juniorská reprezentace 

Zvolení trenéra juniorské reprezentace na rok 2010 proběhne po 23. 2. 2010. Daný trenér 

vytvoří rozpočet a bude v kontaktu s juniorskou komisí. 

 

7. Tréninkové vybavení 

JK nakoupila v loňském roce tréninkové vybavení, které využije při šíření lakrosu v jiných 

městech či náborech. Jedná se o: sada překážek, kužely, žebříky a rozlišováky. V tomto roce 

je potřeba dokoupit ještě míče a případně erární lakrosové hole. 

 

8. Sankce v juniorské lize 2009/2010 v řešení s DK 

JK navrhla DK strhnutí 1000 Kč pokuty 4 juniorským týmům za nedodržení podmínek 

Juniorské ligy. Jedná se o LCC Radotín, SK Lacrosse Jižní Město + LC plzeň, FTVS Teen a 

Weasel Sisters (Kroměříž). Pokuta je v řešení s Janou Palajíčkovou, předsedou DK. 

 

9. Plán JK 

 11. 4. 2010 Bratislava, Slovensko 

 8. – 9. 5. 2010 Plzeň 

 19. – 20. 6. 2010 Praha Radotín – finální zápasy o umístění týmů, slavnostní ukončení 

sezóny včetně grilovací party pro všechny hráčky. V posledním termínu je i turnaj 

Berlin Open, Dominika Brožková zjišťuje, zda jedou některé hráčky juniorské ligy na 

tento turnaj. V případě že ano, závěrečný turnaj se posouvá na 5. – 6. 6. 2010. Hřiště 

a prostory na vyhlášení zjišťuje T. Sebastianidesová 

 

 

 



Další předběžné návrhy akcí pro juniorské hráčky: 

Duben - Memoriál Aleše Hřebeského 2010 exibice 

Září – volnočasový festival Ladronka 

Červenec - Junior Prague Cup 2010 

 

Vize: 

 Zkvalitnit průběh juniorské ligy 2010 – přístup členů JK a týmů u přípravy hřišť a průběhu 

daného hracího víkendu, hlavně formalit (registrační karty, potvrzení od lékaře a příspěvky) 

 Účastnit se propagačních akcí, kde se dá prezentovat ženský lakros 

 Trénování mimopražských týmů, podpora soustředění pro juniorské hráčky 

 Doplnit webové stránky lacrosse.cz o kvalitní materiály k trénování  

 

 

Předběžný termín další schůze JK je 2. 3. 2010, okolo 18 a 19:00 hodin, místo bude upřesněno. 

 

 

V Praze dne 19. 1. 2010  

Zapsala: Anna Dočkalová 


