
Zápis z 8.schůze VV ČŽL  

 

Místo: online 

Datum: 30.11.2021 

Prezence: Adéla Blahovcová, Barbara Bažantová, Kateřina Hlavsová, Iveta Drbohlavová, Jana 

Řeháková, Klára Maříková (za kontrolní komisi) 

1. Dotace klubů 

o Byly odsouhlaseny dotace na zahraniční výjezdy klubů, které proběhly v roce 

2021 

o O výši dotace budou kluby informovány do 15.12.2021 

 

2. Informace o rozvoji lakrosu 

o Projekt stále běží, na školách probíhají poslední tréninkové jednotky 

o Vánoční turnaj proběhne v souladu s nařízeními vlády, kdy je počet osob 

omezen na 100. Z tohoto důvodu se turnaje může zúčastnit pouze jedna věková 

kategorie (4.třídy doplněné 5.třídou) 

 

3. Schůzka šéftrenérů klubů 

o 9.11.2021 proběhla schůzka trenéru. Ze stran trenérů bylo získáno spoustu 

podnětů, na kterých budeme pracovat - zápis z této schůzky provedla Barbara 

Bažantová. 

 

4. Školení trenérů 

o Proběhne 15. – 16.1.2022.Školení bude mít 2 části – obecnou na VOŠ ČUS a 

druhý den odbornou zastřešenou ČLU.  

o Na školení trenérů je nutné se přihlásit a kapacita je omezena – max.50 osob. 

V případě problémů s přihlášením, kontaktujte zástupce svého klubu. 

 

5. Smlouva s firmou Kappa 

o Bylo rozhodnuto, že se výhradní smlouva na oblečení s firmou Kappa 

nepodepíše, využije se pouze již nakoupené oblečení. 

o Pro juniorskou reprezentaci byla udělána předobjednávka zboží od firmy 

Under armour za stejných finančních podmínek jako od firmy Kappa. 

 

 

6. Nový web 

o Byla podepsána smlouva mezi ČLU a Svět IT 

o Zbrusu nový web by měl být hotov do konce května 2022. 

 

7. Sociální sítě 

o Společné pro mužský a ženský lakros 

o Založen nový facebook 

o Instagram předělá se ten mužského svazu, který má nejvíc sledujících 

 

 

 



8. Byt ČŽL 

o Na domě, ve kterém ČŽL vlastní bytovou jednotku byla zahájena 

rekonstrukce. U okna našeho bytu bude přidělána venkovní žaluzie. 

 

9. Trenérky reprezentace 

o 30.12. přiletí do Prahy Tierney Larsson a trenérka brankářek Shannon Nee 

o Shannon, zde bude do 6.1. a Tierney do 9.1. 

 

10. Projekt Svišti 

o Pavel informoval o projektu jako zdařilém, od nových rozhodčích jsou také 

pozitivní ohlasy. 

o Vymizely problémy se sehnáním rozhodčích na žákovskou ligu.  

o Nové mladé rozhodčí berou svou roli zodpovědně a ze strany VV mají 

pochvalu 

     

11. Nový předseda KK 

o Klára Maříková informovala, že současná předsedkyně se momentálně 

z časových důvodů své funkci nemůže věnovat, proto kontrolní komise 

ustanoví jejího zástupce. 

 

 

Termín další schůzky: leden 2022, přesné datum a místo bude upřesněno. 

 

 
 
Zapsala 30.11.2021 
Iveta Drbohlavová 


