
Zápis ze 3.schůze VV ČŽL  
 

Místo: Restaurace Gurmánia, Praha 5 
Datum: 16. 4. 2019 
 
 
Prezence:   Sádlová Linda, prezidentka ČŽL 
                    Řeháková Jana, člen VV 
                    Raková Kateřina, člen VV 
                    Došlá Kateřina, člen VV 
                    Blahovcová Adéla, člen VV 
                    Jana Černíková, člen KK 
                    Tierney Larson, host 
                    Martina Tkáčová, host 
                    Bažantová Barbara, host            
 
          

 
  1. Odstoupení člena VV 

Linda Sádlová ostatním členům VV podala informaci o odstoupení Elišky Karáskové 
z funkce člena VV a z funkce manažerky seniorské reprezentace. VV tuto informaci vzal na 
vědomí a hlasoval o kooptaci nového člena VV – Adély Blahovcové, která byla navržena na 
základě výsledku hlasování na Kongresu ČŽL v listopadu 2018.  
Hlasování o kooptaci člena VV - pro : 4, proti : 0, zdržel se : 0. Adéla Blahovcová je tak ode dne 
16. 4. 2019 členkou VV ČŽL.  
Ve funkci manažerky seniorské reprezentace Elišku Karáskovou nahradila Barbara Bažantová. 
 

2. Zpráva z Valné hromady ČLU 
 Linda Sádlová informovala o proběhlé Valné hromadě ČLU. S manažerkami obou 
reprezentací byla v této souvislosti projednána dotace na připravované seniorské ME v Izraeli a 
juniorské MS v Kanadě. Členkami VV byla odhlasována projednaná podpora na oba výjezdy, s tím, 
že celková výše podpory bude 1 500 000 Kč. Do této částky není zahrnuta již odhlasovaná 
podpora ve výši 200 000 Kč na tým. 
Hlasování - pro : 5, proti : 0, zdržel se : 0.    
 
             3. Informace o práci seniorské a juniorské reprezentace 

Barbara Bažantová, Martina Tkáčová a Tierney Larson informovaly členky VV o pokračující 
tréninkové přípravě reprezentací na ME a MS a o akcích pořádaných na podporu výjezdů obou 
týmů. Jednou z nich bylo setkání s primátorem hl. města Prahy a kanadskou velvyslankyní, které 
se konalo dne 8. 4. 2019 na Magistrátu hl. města Prahy. Dále byly projednány detaily k zajištění 
výjezdů – vše řeší manažerky týmů ve spolupráci s VV a pokladníkem ČŽL.         

 
4. Lakrosový byt 

Od 15. 3. 2019 je v bytě nová nájemnice, se kterou byla uzavřena nájemní smlouva na 
dobu 1 roku s možností prodloužení. Komunikaci ohledně bytu má na starosti Jana Řeháková, 
popř. Kateřina Došlá. 

 
 
 



 
5. Rozvoj lakrosu 

Linda Sádlová s ostatními členy VV projednala návrhy na zajištění akcí pro rozvoj lakrosu 
v ČR. Informovala o zájmu pořádat náborovou akci v Litoměřicích a Brně. Budou zjištěny možné 
termíny realizace a pak osloveny členky ČŽL ke spolupráci. V srpnu 2019 by měl do ČR dorazit 
lakrosový hráč, který by měl zájem vytvořit a trénovat tým v Olomouci a Ostravě. Rozvoj lakrosu 
probíhá na akcích s názvem Lakros do škol – ČŽL tuto iniciativu podporuje a hledá možnosti, jak 
se do projektu více zapojit.    

 
6. Sbírka lakrosek 

ČŽL vyhlašuje sbírku starších lakrosek, které budou použity v rámci rozvojových akcí. 
Lakrosky se budou vybírat na ligovém víkendu 11. a 12. 5. 2019 na hřišti v Radotíně.   

  
7. Dopingová kontrola 

 Jana Černíková informovala členky VV o plánované namátkové dopingové kontrole hráček 
z obou reprezentačních týmů.  

 
 
 
Příští schůzka VV se bude konat dne 14. 5. 2019 od 20h v restauraci Gurmania na Smíchově.      
 
Dne 24. 4. 2019 zapsala Kateřina Došlá 
 
 


