
Vyjádření LC Custodes k letošní NFLL 

 

Pokud si někdo myslí, že ve sportovním světě není možné, aby tým hrál rozhodující utkání o titul 

mistra republiky a nevěděl o tom, tak se mýlí. Vězte, že to možné je a náš klub s tím má velmi 

čerstvou zkušenost. 

 

Nebudu zde rozebírat dopodrobna, jak k této absurdní situaci mohlo dojít, zmíním jenom ty 

základní věci. 

Hlavní příčinou je znemožnění plánované dohrávky NFLL mezi LC Custodes a LC Slavia Praha. 

Zrušení tohoto zápasu vedoucím NFLL a kontumační prohra LC Custodes je zdůvodněna 

překročením daného termínu ukončení NFLL 2009.  

Na tento termín byl náš klub upozorněn dvěma emaily z 2. 9. a 22. 9.  

Připouštím, že první email byl z naší (mojí) strany opomenut, protože v té době jsem již tým 

netrénoval a termíny domlouvali trenér Patrik Procházka a kapitán Petr Poupě, což jsem 

vedoucímu ligy sděloval mailem 31.8.   

Avšak druhý email z 22. 9. jsem našel až  včera, poté co jsem byl na něj upozorněn vedoucím 

ligy. Našel jsem ho ovšem ve spamu. 

Během této doby, tj. cca od 12. 9. do 4. 10., vedoucí ligy nevyužil žádnou jinou možnost (např. 

telefon či osobní kontakt během turnajů), aby upozornil kohokoliv z lidí z našeho klubu, se 

kterými běžně jednal, že odložený zápas nebude možno dohrávat po termínu 4. 10, přitom věděl, 

že dohrávku se Slavií domlouváme. Pouze čekal, až bude moci zápas kontumovat, bez toho, aby 

si ověřil, že klíčová informace o termínu se skutečně dostala k adresátovi. 

Tento přístup k vedení ligy považujeme za velmi nešťastný. V konečném důsledku to celé 

soutěži velmi škodí. 

Je nepochopitelné, proč se sport, ve kterém nejde o peníze, ale jen o čest a zábavu stále více řeší 

od stolu a ne na hřišti. Paradoxně je štěstí, že se NFLL nevěnují žádná média, jelikož by to bylo 

lakrosu spíš pro ostudu. Fakt, že se vedoucí ligy nezúčastnil vyhlášení výsledků soutěže, kterou 

pořádal, je jen výmluvným dokreslením situace. 

 

Popsaným komunikačním selháním (částečně i z naší strany) došlo tedy k výše zmiňované, 

možná až komické situaci, kdy se hráči LC Custodes až po skončení utkání dozvěděli, že liga 

končí, a porážka v prodloužení s TJ Malešice je stála titul mistra republiky. 

To, že náš tým opravdu nevěděl o tom, že se jedná o rozhodující „finálový“ zápas, a přistupoval 

k němu, jako ke každému jinému v lize, chci dokladovat několika skutečnostmi: 

- nenastoupili někteří klíčoví hráči (Neužil, Kostka, Bouzek, Gasdzuras), kteří by  v 

rozhodujícím utkání o titul zcela jistě nastoupili,  

- po celé utkání byli zapojeni do hry mladí hráči, kteří by naopak ve finále nehráli, 

- střídání brankářů v polovině zápasu také svědčí o lehce bezstarostném přístupu k zápasu. 

 

Závěrem LC Custodes prohlašuje, že: 

- nepožaduje žádné podrobnější šetření vzniklé situace, 

- nebude zpochybňovat výsledky NFLL 2009, 

- důvodem roztrpčení není porážka v zápase a ztráta titulu, ale způsob, jakým byla liga 

ukončena, 

- klub, ani jeho hráči se nebudou se účastnit NFLL 2010  

 

 

Lakrosu zdar 

 

Jan Barák 

 

Patrik Procházka, Miroslav Knotek, Ondřej Mika, Jiří Pechar, Pavel Sedlák, 

Emil Moravec, Petr Poupě 
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