
Zápis z 10.schůze VV ČŽL  
 
 
Místo: Restaurace U Peronu, Praha 5 
Datum: 14.11. 2017 
 
 
Prezence:   Sádlová Linda, prezidentka ČŽL 
                    Drbohlavová Iveta, člen VV 
                    Pečinková Alice, člen VV 
                    Došlá Kateřina, člen VV 
                    Hlavsová Jana, člen VV 
                    Urban Pavel, host                     
                     
                 
 
 

1. Informace z komise pro rozhodčí 
     Pavel Urban seznámil přítomné s obsahem poslední schůze komise pro rozhodčí, vysvětlil    
     fungování nasazování rozhodčích pro zápasy juniorské i seniorské ligy a informoval o novince - 
     hodnocení rozhodčích po odehraném zápase. Vzhledem k situaci, že se dlouhodobě nedaří  
     rozhodčí motivovat k aktivnímu zájmu o pískání, navrhuje navýšení odměn ve všech ligách. VV  
     vzalo tento návrh na vědomí s tím, že je nutné vypracovat a předložit rozpočet. Poté bude ve  
     věci rozhodnuto. 

 
2. Budoucnost seniorské reprezentace 

     Linda Sádlová informovala o proběhlé schůzce seniorské reprezentace na které bylo  
     dohodnuto, že hráčky do 14.1.2018 oznámí, zda chtějí v reprezentaci pokračovat.  
     Reprezentantky budou v příštím roce aktivně předávat své zkušenosti juniorským hráčkám na   
     tréninzích juniorské reprezentace nebo při zápasech mix týmů. První mix turnaj se uskuteční  
     14.1.2018 v hale na Hanspaulce. Dále bylo dohodnuto, že reprezentanky budou trénovat ve  
     svých mateřských týmech s tím, že by některé tréninky byly vedeny stejnou metodikou. 1x  
     měsíčně by v rámci tréninku domluveného klubu proběhl mix zápas reprezentatek s ostatními  
     hráčkami.   
 
 3.  Webové stánky 
   Je nutné, aby zástupci všech týmu předali webmasterovi aktuální informace o svém týmu –  
   zejména musí zkontrolovat seznam aktivních hráček, podat info o tréninzích a dodat aktuální    
   fotografii. Zároveň je třeba na web doplnit články o konaných zápasech nebo dalších lakrosových  
   akcích. Do týmů tuto informaci předají členové VV.  

 
4. Česko - německý pohár. 

    Česko – německých pohár bude v roce 2018 organizovat ČŽL. Hřiště SK Gordic Kačerov není  
    v daném termínu zatím potvrzeno, je třeba poptat i jiné možnosti. Kateřina Došlá zjistí volno na  
    hřišti ABC Braník, Iveta Drbohlavová poptá hřiště na Mrázovce. Jana Hlavsová byla pověřena  
    komunikací s německými týmy – zjistí počet účastníků a zda německé týmy mají zájem o  
    ubytování domluvené přes ČŽL. 
 
 



5. Rozpočty komísí na rok 2018   
     VV žádá komise o zaslání jejich rozpočtu na rok 2018. Rozpočty budou zahrnuty do rozpočtu  
     ČŽL, který bude schvalován na finančním kongresu dne 23.1.2018. Termín pro zaslání   
     rozpočtů komisí je 17.12.2017. 

 
 
 
 


