Zpráva Kontrolní komise pro Kongres ČŽL za rok 2018
Kontrolní komise se snažila dohlížet na dění v ČŽL, činnost výkonného výboru a všech dalších stálých
komisí, včetně dění na úrovni Unie lakrosu. Letos jsme se osobně scházeli minimálně a preferovali
pouze on-line schůze. Jako předsedkyně Kontrolní komise (dále pouze KK) se s tímto přístupem
neztotožňuji a doufám, že se přístup členů KK zlepší a bude dále fungovat pravidelně na osobní bázi.
Jako nejdůležitější letošní bod bych vypíchla situaci, kdy se řešilo oblečení pro juniorskou
reprezentaci na základě negativních ohlasů od seniorek. V příštích letech si budou obě reprezentace
tuto záležitost řešit samy.
Za rok 2018 se dělo následující:

Juniorská komise (dále jen JK) – tato komise pracovala po celý rok dobře. Pravidelně informovala o
své činnosti a úspěšně organizovala Juniorskou ligu.

Disciplinární komise (dále jen DK) – tato komise fungovala velice dobře. Po každém hracím víkendu
nám její předsedkyně Jana Palajíčková dodávala seznam hráček, které obdržely trestné karty a
hlídala, aby pak tyto hráčky případně nenastoupily na další zápasy. Žádné disciplinární řízení tento
rok neproběhlo.

Komise pro ligu – komise pracovala dobře. Pouze doporučujeme větší spolupráci s JK, aby termíny
obou soutěží byly ve stejný den. Jinak bysme chtěli tímto velice vyzdvihnout a pochválit Deboru
Plecháčkovou a Annu Ničovou za organizaci turnaje v Brně.

Komise pro rozhodčí – komise měla velkou snahu fungovat dobře a po obtížné situaci s rozhodčími se
jí to i dařilo. Jedině poukazujeme, že předseda Pavel Urban by potřeboval větší iniciativu a ochotu
týmů k pískání. Velice kladně hodnotíme, že naši rozhodčí byli pískat na mezinárodních akcích.

Komise pro rozvoj – tato komise letos úspěšně zahájila náborové akce. Zatím proběhly dvě a to na
Mrázovce a poté v Brně. Komise také vytvořila plán rozvoje na příštích pět let.

Výkonný výbor (dále jen VV) – velice bychom tímto chtěli vyzdvihnout činnost VV. VV se pravidelně
schází a řeší aktuální problémy. Tento rok řešila nejvíce problémy spojené s juniorskou a seniorskou
reprezentací, aby oba týmy mohly vyjet na ME a MS. Řešil se rozpočet, finance, trenéři, asistenti a
manažeři. VV v dubnu organizoval česko-německý pohár a řešil otázku související s běžným chodem
ČŽL (např. správa bytu, podpora žákovských týmů, nákup lakrosového vybavení).

KK je pro letošní rok s prací VV a ostatních komisí spokojena. Naopak za KK jsem s činností KK
nespokojena. Iniciativa některých členů KK je velice neuspokojivá. Doufám v rychlou nápravu.

Za Kontrolní komisi ČŽL sepsala Jana Řeháková, v praze dne 22. října 2018.

