
Zápis z 8.schůze VV ČŽL  
 
 
Místo: Restaurace U Peronu, Praha 5 
Datum: 8.10. 2017 
 
 
Prezence:   Sádlová Linda, prezidentka ČŽL 
                    Drbohlavová Iveta, člen VV 
                    Pečinková Alice, člen VV 
                    Došlá Kateřina, člen VV 
                    Hlavsová Jana, člen VV 
                    Larson Tierney, host                     
                    Brožková Dominika, host  
                    Baráková Simona, host  
 
 

1. Prezentace lakrosu 
       Linda Sádlová přítomné informovala o možnosti prezentace a zviditelnění lakorosu na   
       základní škole v Praze 8 v rámci jejich projektu Canadian day dne 19.10.2017. Akci si vzala   
       na starost Tierney Larson, která společně s další dobrovolnicí představí žákům lakros. V této  
       souvislosti budou jednotlivé kluby prostřednicvím svých zástupců ve VV požádání o zapůjčení  
       lakrosek.   

 
2. Dohoda s Tierney Larson 

      Členky VV společně s Tierney Larson projednaly vzájemná práva a povinnosti, které vyplývají   
      z její funkce hlavní trenérky juniorské reprezentace. Dohoda bude přeložena do angličtiny a   
      poté podepsána.  
 
 3.  Spolupráce juniorské reprezentace a ostatních lakrosových hráček 
      Tierney Larson a Dominika Brožková představily plán, jak juniorkám zaktaktivnit tréninky a  
      pomoci jim nabrat herní zkušenosti. Navrhují, aby v rámci jejich několika tréninků byly juniorské   
      hráčky namíchány s ostatními hráčkami a odehrály tak několik vzájemných zápasů.  
      Nutnost spolupráce a souhry s jinými než klubovými a reprezentačními kolegyněmi bude pro   
      reprezentantky velkým přínosem. Zástupci VV zjistí zájem o tento model spolupráce ve svých   
      klubech.  

 
4. Návrh pro VV 

      Simona Baráková dala VV na zvážení, zda by nebylo vhodné, aby ČŽL v budoucnu finančně  
      podpořila vítěze NLŽL při jeho účasti na turnaji mistrů – Ken Galluccio cup, například ve formě  
      úhrady startovného ve výši 700Euro. VV tuto možnost projedná na některé z dalších schůzí. 
 

5. Podpora žákovské ligy (kategorie U10) 
    Na návrh Simony Barákové, Ivety Drbohlavové a Alice Pečinkové, byla členkami VV projednána   
    možná podpora žákovské ligy kategorie U10, která se z důvodu nedostatku hráček v některých  
    týmech hraje formou rozlosování všech hráček do mix týmů. Z důvodu udržení této kategorie a  
    nutnosti podpory rozvoje lakrosu u těchto mladých hráček vyslovily členky VV souhlas s  
    podporou této kategorie žákovské ligy. Do odvolání bude startovné za tuto kategorii hradit ČŽL.    
        Hlasování : pro : 5, zdržel se : 0, proti : 0.   



                 6. Organizace česko-německého poháru 
Tým LCC Radotín projevil zájem o pořadatelství česko-německého poháru, který se bude 
konat v dubnu 2018. VV pro účely turnaje již poptal hřiště v Braníku a ověřuje dostupnost 
ubytování v této lokalitě. Na příští schůzi VV bude o pořadatelství rozhodnuto na základě 
zjištěných možností. 
 
     7. Nedostatek rozhodčích na žákovskou ligu 
Alice Pečinková informovala členy VV o malém zájmu rozhodčích o pískání žákovské ligy. 
Možnosti řešení této situace budou projednány s předsedou komise pro rozhodčí tak, aby 
na žákovskou indorovou ligu byla přijata potřebná opatření. 
   

8. Řešení podnětu KK 
           VV projednal podnět týkající se nákupu věcí značky Under armour pro juniorskou  
           reprezentaci. Vhodnost nákupu byla členy znovu projednána se závěrem, že o věci je v  
           juniorské reprezentaci zájem a proto se objednávka rušit nebude. Věci budou zaplaceny z   
           rozpočtu juniorské reprezentace. Podrobnější vyjádření k nákupu věcí pro juniorskou i  
           seniorskou reprezentaci zašle Kateřina Došlá KK v nejbližší době.    
 

      9. Termín finančního kongresu 
Termín finančního kongresu byl stanoven na 23.1.2018. Pozvánka na akci bude v   
 dostatečném předstihu rozeslána. 

. 
    
               
Další schůze VV, na které bude hlavním tématem proběhlé MS 2017, proběhne dne 4.11.2017 (po 
zápasech NLŽL). Přesný čas a místo bude upřesněno. 
 
 
Dne 10.10.2017 zapsala Kateřina Došlá 


