
Zápis ze 7.schůze VV ČŽL 
Místo: on-line 
Datum: 11.10.2022 
Prezence: Adéla Blahovcová, Barbara Bažantová, Iveta Drbohlavová, Jana Řeháková, Kateřina Hlavsová, Pavel 
Urban, Kateřina Raková, Klára Maříková, Linda Sádlová, Klára Brožová 
Omluvena:  

 

1) valná hromada ČLU 26.10.2022 
- zúčastní se Iveta Drbohlavová a Adéla Blahovcová 
- proběhne schvalování rozpočtů 
- plán akcí 2023 

 
 

2) reprezentace U21 – report 
- vydařené soustředění  
- tréninky od listopadu budou pravidelně na Mrázovce na víceúčelovém hřišti od 18:30  
- 22.10. se odehraje přátelské utkání ve Frankfurtu s německou reprezentací U20 

 
3) Sixes 
- Nations cup ve Faro. Adam Ondráček zjistí podmínky účasti, náklady na osobu a poté 

udělá průzkum, zda budou mít jím oslovené hráčky zájem vycestovat. Turnaj si budou 
hráčky financovat samy. 

- zapisovači české ligy sixes nerozumí signálům z hřiště, a proto výkonný výbor rozhodl 
přidat čtvrtého rozhodčího  

- je snaha dostat české rozhodčí do ciziny   
-  

 
4) rozvoj ve školách  
- společný projekt s ČSML, kdy z jejich strany jej nyní přislíbena finanční podpora pouze 

10.000,- Kč 
- je potřeba domluvit schůzku a znovu nastavit podmínky na společného rozvoje lakrosu 

  
5) Liga  
- program Arbiter pro rozhodčí nefunguje zatím je problém ho zprovoznit v ČR 
- doplňování lidí do soupisek je možné, trenéři musí hráče nahlásit 2-3 dny dopředu 

Kláře Maříkové 
 
 

6)  Sociální sítě  
- Nový web je naprogramován a připraven na poslední úpravy  
- je potřeba zvýraznit lakros v médiích 
- Tereza Sýkorová pokračuje dál ve spravování sociálních sítí. Platit se to bude z peněz 

na provoz. 
-  

 



7)  školení trenéru 
- proběhlo úspěšně, přibylo cca 25 nových lidí 
- je důležité v týmech připomenout, že na workshopech není dostatek místa pro 

všechny je tedy důležité se na workshop přihlásit včas 
 

8) komise sportovců při ČOV 
- VV podporuje kandidaturu Kateřiny Rakové a Kateřiny Sýkorové 

 
 
 
 Další schůze výkonného výboru proběhne dne 15.11. 2022 online ve 20:30. 
 
https://meet.google.com/bqf-vtoy-vzk odkaz na další schůzku  
 
Za VV dne 11. 10. 2023 
Klára Brožová 
 


