
Záznam z jednání VV LCC (20. 10. 2021, sokolovna) 
Přítomni: Míša Srchová (Mišuta), Kateřina Dvořáková (Kejč), Patrik Procházka, Petr Poupě, Jirka Pechar 
a Ondřej Mika 
 
Na jednání bylo konstatováno a dohodnuto následující: 
 
Omluva, za skutečnost, že záznam z minulého jednání VV nebyl předán Ondřejovi k distribuci 
mezi členy a pro naplňování dohodnutého. 

 
Kontrola, upřesnění bodů z minulého jednání: 

1) Nový PC pro Ondřeje 
V minulém záznamu bylo konstatování ohledně nového PC pro Ondřeje (bod 2 z 19. 9. 2021). 
Na dnešním jednání po konkretizování požadavku Ondřejem bylo dohodnuto, že z prostředků 
LCC se uhradí datové uložiště, PC uhradí/uhradil Sokol. 
Úkol: zajistí Ondřej ve spolupráci s Lukasem 
 

2) Nová světelná tabule na box lakrosovém hřišti 
Bylo dohodnuto, že Ondřej podá grant na novou světelnou tabuli v předpokládané cenové výši 
250 tis. Kč, současně Karel Hegenbart připravuje novou víceúčelovou konstrukci pro umístění 
tabule s možností umístění i velkoplošné obrazovky. 
Úkol: zajistí Ondřej 
 

3) Pozice šéftrenéra oddílu LCC 
Oslovená Simona Baráková připravila a předala svůj věcný a organizační návrh rozložení trenérů 
a popis jejich činností z pozice šéftrenéra. 
Vzhledem k nejasnostem a různým očekáváním od koncepce rozvoje vzdělávání trenérů, 
metodické příručky pro vedení tréninku a případného motivační ohodnocení trenérů bude tento 
předaný návrh se Simonou projednán na samostatné schůzce do konce 11/2021. 
Úkol: Mišuta osloví Simonu a zorganizuje osobní schůzku 

 
Nově dohodnuté: 

1) Oprava Ondřejova fotoaparátu 
VV LCC souhlasí s opravou Ondřejova fotoaparátu z prostředků LCC; foťák se rozbil na turnaji ve 
Splitu. 
Úkol: zajistí Ondřej 
 

2) Zrušena účast mužského týmu na turnaji v Lille 
Vzhledem k nepotvrzení účasti hráčů mužského týmu, kteří dříve zájem projevili, byl zrušen start 
mužského týmu v Lille. Vzhledem k této zkušenosti budou přijata obecná pravidla při přihlašování 
na turnaje (= minimálně se budou vybírat zálohy). Dále je potřeba, aby trenéři projevili větší 
zájem na organizování a případně hledání náhradního řešení, například účast nižší kategorie. 
Úkol: omluvu a administrativu se zrušením turnaje zajistí Ondřej 
 

3) Turnaj v Maďarsku 
Broňa projevil zájem na účasti novoročního turnaje v Maďarsku. Podrobnosti k turnaji a případný 
nástřel organizace a kalkulaci připraví Ondřej. VV LCC souhlasí s účastí. 
Úkol: zajistí Ondřej 
 

4) Turnaj v Římě 
Turnaj je připraven pouze v mužské kategorii. Vzhledem ke kolizi s jinými aktivitami nebude 
potvrzována účast LCC v Římě. 
Úkol: zajistí Ondřej 
 

5) Kandidát LCC do VV ČSML 
VV LCC navrhne do VV ČSML dva zástupce, zatím projevil zájem dále pokračovat Jirka Tilšer. 
Úkol: komunikace všech členů VV 
 

6) Sponzorské auto LCC  
VV LCC pověřuje Tondu Gottwalda (st.) správou sponzorského auta LCC. 
Úkol: Tonda 
 

7) Vánoční besídka LCC  
Bylo dohodnuto, že vánoční besídka LCC se uskuteční ve čtvrtek 16. 12. 2021. 
Úkol: organizaci zajistí Tonda 



 
8) Další jednání VV LCC 

Další jednání VV se uskuteční dle potřeby, nejpozději poslední týden v 11/2021. 
 
 

Body, které trvají a pro přehlednost jsou zatím ponechány, minimálně upraveny: 
1) Grafika a jednotná pravidla pro vytváření klubového oblečení 

Pro vytvoření jednotného grafického vzhledu a pravidel při navrhování dresů, sportovního 
oblečení s klubovým, oddílovými znaky obecně chce VV vytvořit jednotná pravidla – grafický 
manuál (merch LCC). Mělo by být využito již letos na ukončení sezóny (předpokladáme konání  
v sokolovně v 12/2021). 
Úkol: Kejč ve spolupráci s Tondou a Ondřejem připraví návrh postupu s návrhem 
termínů jednotlivých kroků 
 

2) Společný kalendář 
VV prosí trenéry, aby veškeré akce organizované, i třeba jen pro samostatnou kategorii, ať už  
v areálu Sokola, nebo mimo, uváděli do sdíleného kalendáře a společně s pozvánkou pro rodiče 
dávali do kopie i členy VV a Tondu s Ondřejem pro všeobecnou informovanost a zejména pro 
větší oddílové sdílení, i třeba radosti. 
Poznámka od Ondřeje: Kalendář je na webu https://www.lcc-radotin.cz/kalendar. Přístup pro 
editace (aktualizace, doplňování) mají Ondřej a Tonda. 
Úkol: všichni trenéři 
 
 
 
 
 
 
Zaznamenal dne 30. 10. 2021, Jiří Pechar 


