
Záznam z jednání VV LCC (03. 10. 2022, Smaltovna – Horymír) 
Přítomni: Míša Srchová (Mišuta), Kateřina Dvořáková (Kejč), Patrik Procházka, Petr Poupě, Jirka Pechar  
 
Kontrola úkolů z minulé schůzky. Jsou ponechány a formulovány pouze úkoly, které nejsou 
ukončeny, a úkoly, které byly naplněny, se již neopakují. Původní text úkolů je psán kurzívou, 
nový stav je tučně: 
 

1) Příspěvek na reprezentanta LCC 
Vzhledem k několika reprezentačním výjezdům mužského lakrosu (ME v boxu v Německu a MS 
hráčů do 21 let v Irsku), na které požaduje ČSML příspěvek od jednotlivých hráčů, bude 
reprezentantům z řad LCC, kteří nemají žádné závazky vůči oddílu a Sokolu, přiznám příspěvek 
ve výši 5000 Kč pro hráče absolvující obě akce nebo jen ME v boxu. 
Hráčům LCC absolvujícím pouze MS ve fieldu, kteří nemají žádné závazky vůči oddílu a Sokolu, 
bude přiznám příspěvek v plné výše požadovaná ČSML, tedy částka 4000 Kč. 
Hráčkám LCC, které nemají žádné závazky vůči oddílu a Sokolu a absolvují světové hry a MS, 
kde není požadován ze strany ČŽL příspěvek na reprezentační výjezd, bude přiznán příspěvek 
ve výši 2000 Kč na nákup reprezentačního oblečení. 
Úkol: zajistí Ondřej 
Stav k 3. 10. 2022: Dle dostupných informací není dokončeno finanční vypořádání mezi 

hráči (případně LCC) a organizátory reprezentačních výjezdů 
u mužské kategorie, u ženské kategorie nebyl příspěvek ve výši 
2000,- Kč na nákup reprezentačního oblečení také uskutečněn, úkol 
trvá. 

 
2) Příspěvek na reprezentaci 

Hráči a hráčky, kteří budou podpořeni příspěvkem na reprezentaci, budou mít za povinnost 
účastnit se tréninků dětských kategorií ve školním roce 2022/2023 dle požadavků a dohody  
s trenéry jednotlivých kategorií.Úkol: zajistí Ondřej s trenéry 
Stav k 3. 10. 2022: Byla uskutečněna schůzka trenérů chlapeckých kategorií LCC 

s Ondřejem a byl dohodnut postup, doposavad není ze strany 
Ondřeje naplněn a povinnost účastnit se tréninků nebyla hráčům 
sdělena, vysvětlena a formálně potvrzena, úkol trvá. 

 
3) Činnost Tondy Gottwalda (st.) jako provozního oddílu 

VV LCC projedná a vyhodnotí činnost provozního oddílu dle skutečně uskutečněných 
a dotažených nápadů. 
Úkol: zajistí VV do 30. 9. 2022 
Stav k 3. 10. 2022: Trvá, VV uskuteční samostatnou schůzku s Tondou a činnost 

společně vyhodnotí v termínu do konce 10/2022. 
 

4) Portfolio trenérů LCC  
Bylo dohodnuto, že na www stránkách LCC budou vytvořena portfolia jednotlivých trenérů. Mimo 
osobních údajů bude uvedena zejména hráčská, lakrosová historie/současnost, například x krát 
mistr ČR, účast na ME, MS. Návrh předloží Tonda, s naplňování a obsahem bude pomáhat Mirek 
Knotek. 
Úkol: Tonda 
Stav k 3. 10. 2022: Trvá, zatím trenéři neposlali Tondovi požadované informace, 

VV vyzve trenéry k součinnosti. 
 

5) Odměny trenérů 
Tonda navrhne způsob a principy pro možnost vyplácení odměn trenérům. 
Úkol: Tonda 
Stav k 3. 10. 2022: Tonda zpracoval návrh, alternativní návrh zpracoval Honza Barák 

a byla dohodnuta samostatná schůzka VV a zpracovatele Honzy 
Baráka na 5. 10. 2022 k prezentaci návrhu. 

  
 
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 = „logomanuál“ 
(Merch LCC). Mělo by být využito již letos na ukončení sezóny (předpoklad Sokolovna 12/2021). 
Úkol: Kejč ve spolupráci s Ondřejem připraví návrh postupu s návrhem termínů 
jednotlivých kroků 



 
2) Společný kalendář 

VV prosí Ondřeje a trenéry, aby veškeré akce organizované, i třeba jen pro samostatnou 
kategorii, ať v areálu Sokola nebo mimo, uváděli do sdíleného kalendáře a společně s pozvánkou 
pro rodiče uváděli i členy VV a Tondu s Ondřejem pro všeobecnou informovanost a zejména 
většího oddílového sdílení, i třeba radosti. 
Ve společném kalendáři LCC nejsou zápasy NBL a NLL, prosíme aktualizovat 
Úkol: Ondřej a všichni trenéři 
 

Na jednání bylo dále nově konstatováno a dohodnuto následující: 
 

1) Turnaj Split 
Na základě příspěvku na facebooku LCC od Kláry Maříkové Chybiorzové k nevhodnému chování 
hráčů LCC ve Splitu při finálovém utkání dívek žádá VV Ondřeje o naformulování reakce, kdy 
krédem LCC je mít v úctě soupeře a situace, která je popsána. nás mrzí. 
Současně VV žádá o prověření popsané situace trenéry a doprovod, který byl vyslán s hráči do 
Splitu, a návrh na řešení s konkrétnímu hráči. 
Úkol: Broňa + Ondřej (trenér a doprovod do Splitu) 
  

2) Výzbroj pro nejmenší dívčí kategorii 
VV žádá Ondřeje o zajištění 10 ks lakrosových brýlí jako ochranných pomůcek pro hru. Druh, 
velikost, barvu dohodne Ondřej přímo se Simonou. 
Úkol: Ondřej a Simona  
 

3) Hospodaření LCC 
VV žádá Ondřeje o rekapitulaci hospodaření LCC za ucelené období dle jím zpracovaných 
podkladů (09/2021–09/2022), případně 01/2022–08/2022). 
Úkol: Ondřej  

 
4) Logo manuál LCC 

Poupák osloví Davida Jaska k vytvoření logo manuálu, který by byl podkladem k Merch LCC. 
Úkol: Poupák  

 
5) Trenér Brian 

Bylo odsouhlaseno a dohodnuto, že může být Brian osloven jako trenér holek s příslušnou 
odměnou, současně bylo konstatováno, že Briana již oslovil, po dohodě, Broněk (trenérem fieldu) 
a je hrazena Brianovi účast na trénincích chlapeckých fieldových tréninků. 
Úkol: Mišuta + Kejč  
 

6) Stanovy LCC 
Poupák rozešle členům VV aktuální verzi stanov LCC. 
Úkol: Poupák  
 
 
 
 
 
Zaznamenal dne 4. 10. 2022, Jiří Pechar 


