
Zápis ze 1.schůze VV ČŽL v roce 2020 
 

Místo: Restaurace U Perónu, Praha 5 
Datum: 13.2.2020 
 
 
Prezence:   Sádlová Linda, prezidentka ČŽL 
                    Došlá Kateřina, člen VV 
                    Řeháková Jana, člen VV 
                    Raková Kateřina, člen VV 
                    Černíková Jana, člen KK 
                    Maříková Klára, člen KK 
                    Urban Pavel, předseda komise pro rozhodčí 
 
 

1. Česko-německý pohár 
Členky VV a Pavel Urban projednaly informace týkající se česko-německého poháru, který 
se uskuteční ve dnech 18.4.-19.4.2020. Organizaci turnaje má v kompetenci tým LCC 
Radotín. Tak jako v minulých letech se ČŽL bude podílet na úhradě nákladů za pronájem 
hřiště a ubytování německých rozhodčích. Dle sdělení Pavla Urbana proběhne dne 
17.4.2020 přátelské utkání reprezentace, v rámci kterého budou proškoleni v nových 
pravidlech rozhodčí pěti zemí EU, kteří přijedou na turnaj také pískat. Ubytování těchto 
rozhodčích je v režii Pavla Urbana, s VV ČŽL byla projednána a schválena úhrada jejich 
cestovních výloh. Pronájem za hřiště na toto přátelské utkání bude kryto z rozpočtu 
reprezentace.  
  
VV žádá organizátory turnaje o zaslání rozpočtu turnaje, zvláště pak informace: 
a)  o ceně za pronájem hřiště ve dnech 18.-19.4.2020; 
b)  o ceně za ubytování pro tři německé rozhodčí; 
c)  o možnosti občerstvení v době turnaje (zda bude fungovat cukrstánek reprezentace).  
 
Tyto rozpočet prosíme zaslat v termínu do 29.2.2020. 
 
           2. Zprávy o fungování reprezentací 
Na základě emailu Barbary Bažantové a dle informací od Kateřiny Rakové byly členky VV 
seznámeny s plánem akcí seniorské a juniorské reprezentace na jaře 2020. Manažerku 
týmu prosíme, aby VV předložila rozpočet na rok 2020, v termínu do 29.2.2020. Dále 
byly projednány dostupné informace o Mistrovství světa v roce 2021, které se bude konat v 
USA. Komunikací s organizátory pověřujeme Barbaru Bažantovou, která do 11.4.2020 
odešle potřebné dokumenty, úhradu účastnického poplatku zajistí VV prostřednictvím 
pokladníka ČŽL.  
  
          3. Lax games 
VV žádá organizátory turnajů o doložení rozpočtu na tyto akce v termínu do 
29.2.2020. VV upozorňuje, že je povinností organizátorů zajistit na tyto turnaje rozhodčí. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se termín některých turnajů kryje s juniorskou ligou, bylo po 
dohodě s Pavlem Urbanem stanoveno, že rozhodčí ČŽL budou prioritně nasazováni na 
juniorskou ligu.     
 



         4. Lakrosový byt 
Jana Řeháková informovala přítomné o ukončení nájemní smlouvy s paní Pavlínou 
Brabcovou ke dni 31.1.2020. Od 15.2.2020 bude za stejných podmínek v bytě nová 
nájemkyně, smlouva bude podepsána dne 14.2.2020.   
   
          5. Klinika rozhodčích 
Pavel Urban informoval o plánované klinice pro rozhodčí, která se uskuteční dne 7.3.2020.  
 
          6. Finanční kongres 2020 
Bylo dohodnuto, že finanční kongres 2020 se uskuteční dne 18.3.2020 od 19h v zasedací 
místnosti společnosti Copy General na Smíchově. Pozvánku rozešle a potřebné podklady 
pro kongres připraví Kateřina Došlá.  

 
          7. Různé 
VV žádá předsedkyni komise pro ligu, aby zveřejnila informace o termínech NLŽL 
v termínu do 29.2.2019. 
  

 
 
Dne 14.2.2020 zapsala Kateřina Došlá 
 


