
Zápis III. schůze Juniorské komise ČŽL 

 

Datum: 2. 3. 2010 

Místo konání: restaurace McDonald´s, Anděl 

Přítomni: 

Anna Dočkalová 

Tereza Sebastianidesová 

Milan Černík 

Eva Chudlařská  

 

Omluveni: 

Dominika Brožková 

Michaela Srchová 

 

Projednáno: 

 

1. Rozpočet Juniorské komise na rok 2010 

JK dodělala 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 ke schválení či případné úpravě cenových položek. 

 

2. Juniorská liga 2009/2010, jarní část 

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

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

Slovensko, 8. – 9. 5. 2010 Plzeň, 12. – 13. 6. 2010 Praha Radotín – finální zápasy o 

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

Toto ukončení bude probíhat dne 12. 6. 2010 v podvečerních hodinách v areálu 

sokolovny Radotín, od cca 20:00 hod. do 1:00 hod. ráno bude na velkém sále 

radotínské sokolovny menší oslava za doprovodu reprodukované hudby a 

občerstvení. T. Sebastianidesová zajišťuje prostory pro slavnostní ukončení 

(občerstvení od restaurace Sokolovna, sál na sokolovně, grilovací potřeby a sezení, 

případné nádobí), M. Černík zajišťuje občerstvení ke grilu, A. Dočkalová a E. 

Chudlařská zajistí ceny (dorty pro týmy a ostatní pro individuální hodnocení) a 

diplomy. 

 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. 

 Členové JK zkontrolují soupisky hráček k zápasu dle vlastních jmenných seznamů, 

v kterém bude potvrzeno, které hráčky mají v pořádku všechny náležitosti 

k nastoupení k zápasu. Hráčky bez zaplacených příspěvků a registračních karet NESMÍ 

nastoupit na žádný zápas v jarní části ligy.  

 Smlouva o lize – E. Chudlařská zjistí u KPLR více informací 



 Hráčka, která nastupuje na svůj první zápas (turnaj) může hrát bez zaplacení 

startovného. Má však povinnost předložit potvrzení od praktického nebo sportovního 

lékaře či schválení rodičů. 

 

3. Propagační akce 

M. Srchová a D. Brožková budou vyhledávat propagační 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 tam bude prezentovat. 

E. Chudlařská navrhuje účast na festivalu Mezi ploty. 

 

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

JK navrhla DK strhnutí 1.000 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). Disciplinární komise rozhodla, že tato pokuta je podmínečně. 

V případě, že některý z týmů nedodrží podmínky i v jarní části, pokuta bude stržena. Pokud 

však vše bude v pořádku, pokuta 1.000 Kč zůstává jako vratná kauce. 

 

5. Doplnění tréninkového vybavení 

T. Sebastianidesová v případě schválení rozpočtu objedná z USA 5 lakrosek DeBeer Apex a 5 

lakrosek DeBeer Impulse, dále růžové měkké míče a plachtu ke střelbě. 

 

6. Tréninky v ostatních mimopražských týmech 

Oslovit týmy Plzně, Bratislavy a Kroměříže, nabídnout jim pomoc při trénincích či soustředění. 

 

 

 

Předběžný termín další schůze JK je úterý 6. 4. 2010, od 18:30 hodin, v restauraci McDonald´s na 

Smíchovském nádraží. 

 

 

V Praze dne 3. 3. 2010  

Zapsala: Anna Dočkalová 


