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ZÁPIS z 2. schůze VV ČSML  
konané dne 23. února 2010  

 
Přítomni:  P. Sedlák, M. Zvarová, R. Košťál, A. Oulehla, P. Poupě 
Omluveni: R. Podoba 
Host: P. Chmelař (skype) 
 
Místo: Hotel - Restaurace & Bowling Smaltovna, Praha 16 - Radotín 
 
Program: 
1) Úvod 
2) Rozdělení funkcí 
3) Jmenování registrační komise 
4) Jmenování vedoucího NFLL 
5) Stížnost na vedoucího NBLL 
6) Nabídka Bison Sportswear 
7) Komunikace se zahraničím 
8) Ostatní 
 
 
Jednání: 
1) Výkonný výbor v čele s P. Sedlákem na úvod poděkoval za odvedenou práci předchozímu výkonnému 

výboru a prezidentu P. Chmelaři. Nově zvolený VV hodlá pokračovat v rozvoji lakrosu ve stejných intencích 
a s maximální snahou dosáhnout nejvyšší možné kvality lakrosu v českých podmínkách. 

 
2) ●  Na návrh P. Sedláka byla jmenována do funkce správce financí, spočívající především ve správě účtu a 

nakládání s účtem, fakturami a smlouvami, M. Zvarová.  
Schváleno všemi hlasy. 

 
●  R. Košťál byl pověřen k zajištění úzkého kontaktu s rozhodčími za účelem efektivní spolupráce VV a 
rozhodčích v otázkách dalšího směřování a rozvoje v této oblasti.  
Schváleno všemi hlasy. 

  
●  A. Oulehla byl pověřen k jednání v záležitostech ohledně grantů, jejich získávání aj. 
Schváleno všemi hlasy. 
 
●  P. Poupě byl navržen jako sekretář P. Sedláka, vykonavájící administrativní práci, především 
vyhotovování zápisů ze schůzí VV aj. 
Schváleno všemi hlasy. 
 
●  K zajištění dětské ligy, její další podoby a rozvoje byl pověřen P. Sedlák. 
Schváleno všemi hlasy. 

 
3) Jediným členem registrační komise byl jmenován R. Košťál. 

Schváleno všemi hlasy. 
 
4) Vedoucím NFLL byl jmenován jediný kandidát M. Dobrý. 

Schváleno všemi hlasy. 
 
VV vyjádřil potřebu úzké spolupráce vedoucích NFLL a NBLL. VV má za to, že účinná spolupráce vedoucích 
lig a VV může značně pomoci rozvoji a zvýšení úrovně ligy. Je potřeba především vyřešit otázky ohledně 



prolínání jednotlivých lig a vůbec jejich podoby. Za tímto účelem v nejbližší možné době bude iniciovat P. 
Sedlák s R. Koštálem setkání s M. Dobrým. Na následné schůzi by byla vhodná účast i vedoucího field 
lakrosové reprezentace M. Mrlíka a vedoucího NBLL J. Baráka. 

 
5) VV se seznámil se stížností na vedoucího NBLL J. Baráka a usnesl se na tom, že není předmětné se 

zabývat stížností na zmaření celé ligy v průběhu této ligy. Tato stížnost bude projednána po řádném 
skončení ligy s ohledem na její celkový průběh. 
 
V souvislosti s touto stížností M. Zvarová prohlásila, že jako obecný problém J. Baráka vidí především jeho 
nedostatečnou komunikaci, konkrétně informování týmů o jednotlivých termínech zápasů. P. Sedlák se 
proto nabídl, že jakékoliv problémy tohoto rázu bude s J. Barákem řešit osobně a pokusí se případné 
nedostatky komunikace co nejrychleji s ohledem na situaci řešit. VV se shodl na tom, že by bylo vhodné 
učinit pravidlem zveřejnění termínové listiny do konce listopadu na příští rok, resp. alespoň rámcový 
program. 
 
Byl také vznesen požadavek na co nejrychlejší zveřejnění plánovaného rozpočtu dětské reprezentace. P. 
Sedlák bude o výše zmíněných záležitostech s J. Barákem jednat osobně. 

 
6) VV byl seznámen s nabídkou společnosti Bison Sportswear, která nabízí za umístění reklamy na webových 

stránkách zboží a slevy. Vzhledem k potřebě upřesnění požadavků této společnosti byla pověřena M. 
Zvarová ke kontaktování firmy Bison Sportswear, zjištění faktického stavu a vytvoření případné spolupráce. 

 
7) Dále bylo sděleno, že komunikace se zahraničím bude zajištována přes O. Miku, který bude záležitosti 

týkající se ČSML od zahraničních subjektů přijímat a dále poskytovat P. Sedlákovi a udržovat komunikaci 
s těmito subjekty. 

 
8) Vzhledem k změně herní doby NBLL je nutno sjednotit potřebné dokumenty k řádnému průběhu ligy. To 

se týká především zdravotních prohlídek, které se udělují na jeden kalendářní rok a většina končí již 
březnu. P. Poupě se bude informovat o možnostech řešení situace a bude kontaktovat VV. 

 
Dále proběhla diskuze o potřebě změny systému dětské ligy. Jsou různé názory na vhodnost jednotlivých 
věkových kategorií dětské ligy. R. Košťál vyjádřil názor, že je potřeba rozvíjet u dětí i field lakros; návrh na 
vznik fieldových dětských turnajů nezávisle na dětské box lakrosové lize. Dětskou ligou a jejím 
uzpůsobením se bude zabývat dle bodu 2) zápisu P. Sedlák. 
 
Na závěr bylo P. Sedlákem navrženo zřízení oficiálních e-mailových adres pro jednotlivé členy VV z důvodu 
vyšší reprezentovatelnosti; konkrétně byly navrženy dvě varinty: [jméno člena výboru]@csml.cz anebo 
[jméno člena výboru]@lacrosse.cz. O podmínkách zřízení e-mailových adres se bude informovat P. Sedlák. 

 
 
 
V Radotíně dne 23. února 2010 
 
 
Zapsal: 
Pavel Poupě 


