
Záznam z jednání VV LCC (19. 9. 2021, sokolovna) 
Přítomni: Míša Srchová (Mišuta); Kateřina Dvořáková (Kejč), Patrik Procházka, Petr Poupě, Jirka Pechar 
 
 
Na jednání bylo konstatováno a dohodnuto následující: 
 

1) Zrušení povinnosti platit členské příspěvky pro členy LCC působící v orgánech svazu, unie 
Na základě oficiální žádosti Káti Hlavsové a Adély Blahovcové o zrušení povinnosti platit členské 
příspěvky vzhledem k působení ve Výkonném Výboru ČŽL ve prospěch klubu LCC bylo VV LCC 
rozhodnuto, že vzhledem k minimální výši členských příspěvků (1200 Kč/rok) nebude povinnost 
platit příspěvky zrušena a v případě úpravy výše oddílových příspěvků bude vytvořena kategorie 
aktivních členů LCC ve svazu, unii, komisích, u níž by mohla být umožněna určitá sleva. 
Úkol: informování Ondřeje, Káti a Adély  
 

2) Nový PC pro Ondřeje 
V případě potřeby pořídit nový PC na věž v rámci hřiště, souhlasí VV s jeho pořízením dle 
vlastního výběru Ondřeje, v případě pořízení PC pro administrativní činnost Ondřeje, doporučuje 
VV jeho pořízení z prostředků Sokola. 
Úkol: informování Ondřeje 
 

3) Pozice šéftrenéra oddílu LCC 
Na základě předchozí dohody byli osloveni vybraní kandidáti na pozici šéftrenéra pro chlapecký  
a dívčí oddíl. Zájem projevila Simona Baráková. VV se shodl, že vzhledem ke zkušenostem, 
odbornosti a projevenému zájmu je možné, aby byl pouze jeden šéftrenér pro dívčí i chlapecký 
oddíl. 
Šéftrenér by měl připravit metodickou příručku pro vedení tréninku, koncepci rozvoje vzdělávání 
trenérů a jejich motivační ohodnocení. 
Úkol: Mišuta a Petr osloví Simonu a případně zorganizují osobní schůzku 
 

4) Nová světelná tabule na boxlakrosovém hřišti 
Vzhledem k poruchovosti a problémům se zajištěním opravy a náhrady starých dílů je nutné 
vyměnit světelnou tabuli. VV pověřuje Tondu a Ondřeje k zajištění minimálně dvou nabídek na 
novou světelnou tabuli, návrh zajištění financování (sponzor, dotace vlastní zdroje) a vlastní 
realizaci. 
Úkol: Tonda a Ondřej dle možností dodavatelů, vlastní realizace nejpozději do 03/2022 
 

5) 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 
 

6) 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. 
Úkol: všichni trenéři 
 

7) Další jednání VV LCC 
Další jednání VV se uskuteční dle potřeby, nejpozději poslední týden v 10/2021. 
 
 
 
 
 
 
Zaznamenal dne 20. 9. 2021, Jiří Pechar 


