
Zápis z 1.schůze VV ČŽL  
 

Místo: Restaurace U Perónu, Praha 5 
Datum: 28.11.2018 
 
Prezence:   Sádlová Linda, prezidentka ČŽL 
                    Řeháková Jana, člen VV 
                    Raková Kateřina, člen VV 
                    Došlá Kateřina, člen VV 
                    Karásková Eliška, člen VV 
                    Larson Tierney, host 
                    Tkáčová Martina, host 
                     
 

1. Informace o práci juniorské reprezentaci 
  Hlavní trenérka reprezentace Tierney Larson a manažerka reprezentace Martina Tkáčová 
představily členkám VV práci a cíle celé reprezentace jak za podzim 2018, tak i rozvrh na 
rok 2019. Informovaly o tréninzích, o plánovaných akcích a zahraničních výjezdech včetně 
rozpočtu MS 2019 v Kanadě a prezentovaly klip, který vznikl na podporu reprezentace 
v rámci projektu Hithit. Po proběhlé prezentaci byla domluvena další spolupráce s VV, 
nutnost vytvořit smlouvy s hráčkami, další shánění sponzorů a provedení zdravotních 
prohlídek u hráček. Bylo dohodnuto, že členkám VV budou měsíčně poskytovány 
informace o dění v juniorské reprezentaci.       
 
           2. Informace o seniorské reprezentaci 
    V rámci schůze VV byl dojednán termín prezentace seniorské reprezentace, kterou 
zajistí manažerka týmu Eliška Karásková ve spolupráci s asistentem trenéra Adamem 
Ondráčkem. V této souvislosti byla zmíněna nutnost zajistit smlouvy pro hráčky – vzor 
zašle Kateřina Došlá.  
  
          3. Sekretář ČŽL 
    Sekretářem ČŽL byla zvolena Kateřina Došlá. Hlasování - Pro : 4, proti : 0, zdržel se : 1. 
Sekretář zajistí zápis nových členů VV a KK na rejstříkovém soudu.  
 
          4. Rozdělení kompetencí v rámci VV 
   V souvislosti s větší provázaností členů VV s děním v ČŽL došlo k rozdělení kompetencí 
jednotlivých členek VV s cílem zajistit řádný chod spolku. Každá členka bude na schůzi VV 
informovat ostatní o svěřené agendě.  

• Linda Sádlová bude mít na starosti rozvoj lakrosu a komunikaci s mezinárodními 
prvky, digitalizaci a dále bude spolupracovat s ČLU ;  

• Kateřina Došlá bude spolupracovat s komisí pro rozhodčí, řešit a vést registrace, 
mít na starosti výsledkový systém (notebook), bude řešit žádosti o dotace a další 
právní otázky v souvislostí s činností spolku; 

• Jana Řeháková bude mít na starosti lakrosový byt a sklep a bude kontrolovat 
aktuálnost informací na webu lacrosse.cz; 

• Kateřina Raková bude spolupracovat s komisí pro ligu, juniorskou komisí a 
disciplinární komisí; 

• Eliška Karásková bude spolupracovat a podávat informace o seniorské a juniorské 
reprezentaci.  



 
         5. Digitalizace 
  Linda Sádlová ostatní členky informovala o započaté digitalizaci všech dokumentů ČŽL. 
Dále byla probrána změna webu a základní informace o chystaném novém grafickém 
návrhu stránek. 

 
         6. Pokladník ČŽL 
  VV stále hledá zájemce o práci pokladníka ČŽL. Zájemci o tuto pozici či o zaslání  
podrobnějších informací se mohou obracet na email trckin@lcjm.cz.  

 
 
Dne 12.12.2018 zapsala Kateřina Došlá 
 


