
Zápis IV. schůze Juniorské komise ČŽL 

 

Datum: 7. 4. 2010 

Místo konání: restaurace McDonald´s, Smíchovské nádraží 

Přítomni: 

Anna Dočkalová 

Tereza Sebastianidesová 

Eva Chudlařská  

Michaela Srchová 

 

Omluveni: 

Milan Černík 

 

Neomluveni: 

Dominika Brožková 

 

Projednáno: 

 

1. Registrační karty pro juniorské hráčky 

Zástupci týmů byli informováni o všech podkladech, které musí doložit všechny hráčky 

juniorské ligy ženského lakrosu. Po minulé schůzi bylo zavedeno nové pravidlo, že hráčky, 

které se účastní svého prvního zápasu či turnaje, nemusí mít zaplacené příspěvky, ale musí 

doložit přihlášku ČŽL s potvrzením od praktického či sportovního lékaře. 

 

2. Juniorská liga 2009/2010 – první hrací víkend v Bratislavě 

Rozdělení kompetencí na nadcházející juniorský víkend: 

- E. Chudlařská zajistí zapisovací věci, rozhodčovské dresy a potřeby, lékárnu, 2 sítě na 

brány, 6 cen pro MVP hráče 

- M. Černík zajistí 2 brány 

- Ostatní organizace odjezdu a dojezdu všech hráček juniorské ligy na místo a organizace 

zápasů přímo na místě 

 

Odjezd v pátek 9. 4. 2010 či sobotu 10. 4. 2010, potvrzená účast od všech 6 týmů. 

Potřeba určit člena JK, který bude mít na starosti vedení statistik. 

 

3. Záloha na pokrytí nákladů prvního juniorského hracího víkendu 

Jitka Křížová jako pokladník VV vyplatila zálohu 10.000 Kč Anně Dočkalové jako příspěvek 

juniorským hráčkám na cestu do Bratislavy. Po finančním kongresu bude vyplacena částka 

5.000 Kč každému týmu juniorské ligy, zda bude schváleno. 

 

4. Propagační akce 

M. Srchová a D. Brožková budou vyhledávat propagační akce typu Ladronka, kde se dá ukázat 

lakros a nalákat hráčky. A. Dočkalov zjišťuje akci Ladronkafest, E. Chudlařská navrhuje účast 

na festivalu Mezi ploty. 

 



5. Trénink pro kroměřížské hráčky 

Ve dnech 29. – 30. května 2010 se koná v Kroměříži turnaj KM Cup. Hráčky z Prahy byly 

osloveny, zda by přijely kroměřížským hráčkám udělat trénink. Zástupci JK zjišťují ,kdo by 

našel čas do Kroměříže vyjet. Vzhledem k NLŽL ve stejném termínu bude organizace tohoto 

výjezdu náročnější nebo se možná nepovede uskutečnit vůbec. 

 

6. Pozvánka pro rodiče na poslední hrací juniorský víkend v Radotíně 

Finálové zápasy a slavnostní ukončení zápasů se koná v sobotu 12. 6. 2010 v Praze Radotíně. 

M. Srchová se S. Barákovou mají ideu, že by se na základě sepsaného dopisu pozvali rodiče na 

slavnostní ukončení a sami si vyzkoušeli lakros, v areálu sokolovny Radotín. 

Na hracím víkendu proběhne porada o formulaci pozvánky. Zástupci týmů začnou shánět 

kontaktní emaily na rodiče. 

 

7. Plánování slavnostního ukončení 12. 6. 2010 

T. Sebastianidesová, M. Srchová a A. Dočkalová si rozdělily kompetence na zajištění 

slavnostního ukončení juniorské ligy ženského lakrosu 2009/2010 a naplánovali kdo a co 

zajistí za JK: 

- M. Srchová zjistí ceny za láhve na pití z Hudy sportu, T. Sebastianidesová zjistí ceny 

sportovního oblečení (vesty, kraťasy, trička) a A. Dočkalová najde vhodné knihy jako cny 

pro výherce 

- A. Dočkalová zajistí diplomy a putovní pohár 

- E. Chudlařská zajistí dort pro 1. – 3. místo a bonboniéru pro 4. – 6. místo  

- M. Černík zajistí klobásy, buřty a maso ke grilování, společně s hořčicí, kečupem, tácky, 

ubrousky, případně příbory. 

- T.  Sebastianidesová rezervuje prostory v areálu sokolovny Radotín a objedná lehké 

občerstvení v restauraci 

 

Následující body se budou měnit po Finančním kongresu, který se koná 11. 5. 2010. Zde 

dojde ke schválení nebo seškrtání navrhovaného rozpočtu za JK. 

 

 

 

 

Předběžný termín další schůze JK je úterý 4. 5. 2010, od 18:00 hodin, v restauraci McDonald´s na 

Smíchovském nádraží. 

 

 

V Praze dne 7. 4. 2010  

Zapsala: Anna Dočkalová 


