
Zápis ze 6.schůze VV ČŽL v roce 2018 
 

Místo: Restaurace U Perónu, Praha 5 
Datum: 18.9.2018 
 
 
Prezence:   Sádlová Linda, prezidentka ČŽL 
                    Drbohlavová Iveta, člen VV 
                    Pečinková Alice, člen VV 
                    Došlá Kateřina, člen VV 
                    Hlavsová Jana, člen VV 
                     
 

1. Informace k GDPR 
  Členky VV projednaly materiály týkající se povinnosti ochrany osobních údajů členů ČŽL.  
Ve spolupráci s ČLU budou potřebné dokumenty aplikovány a užívány. Jednáním s ČLU ve 
věci byla pověřena Kateřina Došlá.    
 
           2. Zprávy o fungování seniorské reprezentace 
   Prostřednictvím Lindy Sádlové, která je v kontaktu s trenérem a asistentem reprezentace, 
byly členky VV seznámeny s plánem trénování seniorské reprezentace na podzim 2018. 
Manažerka týmu byla oslovena, aby VV předložila rozpočet a přehled čerpání dotace na 
provoz reprezentace. Dále byly projednány dostupné informace o Mistrovství Evropy 2019, 
které se bude konat v Izraeli.  
  
          3. Zprávy o fungování juniorské reprezentace 
   Prostřednictvím Lindy Sádlové, která je v kontaktu s trenérkou reprezentace, byly členky 
VV seznámeny s plánem trénování juniorské reprezentace a její přípravou na Mistrovství 
světa 2019. Na další schůzi VV bude představen realizační tým reprezentace a předložen 
rozpočet. 
 
         4. Termín česko-německého poháru 
  Bylo zjištěno, že termín česko-německého poháru, který v příštím roce organizují 
německé hráčky, se kryje s mezinárodním boxlakrosovým turnajem v Radotíně, kterého se 
hráčky LCC organizačně účastní. Linda Sádlová zjistí možnosti změny tohoto termínu. 
  
          5. Plán rozvoje 2019 
   Linda Sádlová rozešle informace o plánu rozvoje ženského lakrosu v ČR pro rok 2019. 
Nejbližší akcí bude turnaj s klinikou, který se uskuteční ve dnech 20. a 21.10.2018 v Brně. 
 
          6. Volební kongres 2018 
  Bylo dohodnuto, že volební Kongres 2018 se uskuteční dne 1.11.2018 od 19.30h v 
zasedací místnosti společnosti Copy General na Smíchově. Pozvánku rozešle a potřebné 
podklady pro kongres připraví Kateřina Došlá. Připomínáme, že předsedové stálých komisí 
mají povinnost na kongresu vystoupit se zprávou o fungování komise. V případě své 
neúčasti na kongresu, prosíme tuto zprávu zaslat na email trckin@lcjm.cz.  
 
 
 



          7. Pokladník ČŽL 
  Od ledna 2019 ČŽL hledá zájemce o práci pokladníka. Zájemci o tuto pozici či o zaslání  
podrobnějších informací se mohou obracet na email trckin@lcjm.cz.  

 
 
Dne 23.9.2018 zapsala Kateřina Došlá 
 


