
  
Místo, datum:             OC Nový Smíchov, 17.4.2013 

  
 

 
Prezence: Veronika Brychcínová (VV), Petra Špačková (VV), Lenka Pešková (VV), Kateřina 
Trčková,  Jana Palajíčková, Barbara Bažantová, Bohdan Fuka, Anna Dočkalová 

                
Omluvena:Eva Mrlíková Tydlitátová (VV), Barbora Vinařová (VV) 
 

 

  
  
1.      Smlouva o tiché spolupráci se spol. „Splněné dětské přání“ → 

Smlouva bude vypracována K. Trčkovou pro účel projektu Pavla Urbana v rámci KPR. 
  
2.      Smlouva s Annou Dočkalovou→ 

Finální verzi s upraveným splátkovým kalendářem zašle K.Trčková. 
  
3.      Ples ČŽL→ 

Proběhl v plánovaném termínu 23.3. 2013, podle hodnocení úspěšně. B. 
Bažantová předloží na příští schůzce vyúčtování akce. 
  
4.      Registrace→ 

Předběžný návrh: každoroční povinné prohlídky zanechat u hráček do 21let. U starších 
hráček postačí čestné prohlášení. Diskuse a případné hlasování na příští schůzce. Další 
podklady B.Bažantová a V. Brychcínová (ČSTV pí. Vokatá). 
  
5.      Prague Cup 

VV doporučuje účast týmu U19 na Prague Cupu vzhledem ke kvalitnímu obsazení turnaje. 
Organizátoři vyjdou vstříc s rozpisem a turnajovými pravidly pro týmy tak, aby bylo 
týmům umožněno postavit své hráčky také v rámci svého klubového týmu. 
  
  
6.      Pokladník→ 

Pokladníkem zvolena Iveta Drbohlavová. Nutné co nejdříve převzít agendu od Jany 
Wolfové. 
  
7.      Vyúčtování Frankfurkt (seniorská reprezentace) 
Bylo předáno L.Peškovou Veronice Brychcínové, včetně platební karty ČŽL. 
  
  
8.      Pozvánka pro zájemce o trénování juniorské reprezentace 

Hlavní trenérka reprezentačního týmu A.Dočkalová zve všechny zájemce o trenérské 
pozice v rámci budoucího realizačního týmu reprezentace do 19ti let na první vypsaný 
kemp U19 ve středu 8.5. 2013. Zájemci ať kontaktují A. Dočkalovou e-mailem do 30. 4. 
2013 s upřesněním představy o jejich případné spolupráci. 
  



9.      Žákovské turnaje 

Změna v termínu prvního žákovského turnaje: přesun ze soboty 11.5. na neděli 12.5. od 
14:30 hod. 
  
10.  Česko-německý pohár 
Termín: třetí týden v září (B.Fuka) 
  
11.  Školení nových rozhodčích 

Proběhne v prvním naplněném termínu 22.4. Další termíny budou vypsány. (B.Fuka) 
  
12.  U19 2011 – dlužníci→ 

V bodovém systému v rámci financování U19 reprezentaci 2011 zůstávají čtyři hráčky 
s nesplněnými podmínkami stanovenými v roce 2011. Nutné řešit. Bod na další schůzku. 
  
13.  Financování Ken Gallucio Cupu –bod na další schůzku→ 

  
14.  Rozpočet, finanční zpráva→ 

Poslat podklady P.Puldové. (V. Brychcínová). 
  

  
  

  
  
Termín květnové schůze VV je 16.5.2013 v 19:30 – Sokolovna Radotín. 
  
  
  
Zapsala: Veronika Brychcínová 

 


