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Zápis ze 7. Schůze VV ČSML 
konané dne 1.5.2011 

 
Přítomni: P. Sedlák, M. Zvarová, R. Košťál, A. Oulehla, P. Poupě 
Omluveni: 
Host: Štěpán Suchánek 
 
Místo: Restaurace Sokolovna, Vykoukových 622/2, Praha 16 – Radotín 
 
Jednání: 
 

1) Štěpán Suchánek na začátku jednání vyslovil naprostý nesouhlas se systémem 
distribuce voucherů na MS v boxlakrosu v Praze, který považuje vzhledem 
k podmínkám nákupu voucherů za zcela neodpovídající očekávání týmů, jež byly 
vouchery povinny zakoupit. K řešení daného problému není VV kompetentní, 
záležitost je v rukách organizačního výboru MS 2011. VV v rámci předcházení 
případných sporů doporučuje upravit systém, např. formou dodatečné výměny 
jednotlivých vstupenek. (pozn. v době mezi jednáním VV a vyhotovením zápisu byly 
podmínky výměny voucherů upřesněny – viz oznámení R. Pokorného ze dne 
4.5.2011, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu) 
 

2) Martin Hodaň se ustanovuje vedoucím české juniorské reprezentace, která se bude 
účastnit MS v lakrosu mužů do 19 let v roce 2012 ve Finsku. 
 

3) Vedoucímu field lakrosové ligy 2010 Marku Dobrému se v souladu s podmínkami 
výběrového řízení přiznává odměna vedoucího ligy v celkové výši 4.000,- Kč. 
 

4) VV důrazně apeluje na týmy, které dosud nemají uhrazené členské příspěvky, aby tak 
bezodkladně učinily. 
 

5) Další schůze VV proběhne v rámci konání MS v lakrosu v Praze.  
 

6) Na závěr nebyly vzneseny žádné námitky a schůze byla ukončena. 
 

 
V Praze dne 1.5.2011 
 
Zapsal: 
Pavel Poupě 



Vážení zástupci  klubů,  

v současné době máte dispozici vstupenky na WILC 2011 výměnou za vámi 

zakoupené vouchery. Zástupce OV (Antonín Gottwald) vám prostřednictvím Pavla 

Sedláka na M.A.H. předal počet vstupenek (zápěstních pásků) odpovídající počtu 

voucherů zakoupených vaším klubem. Za každý jeden voucher máte nárok na 4 

vstupenky na 4 různé hrací dny + 1 vstupenku na finálový den.  

 

Pásky na jednotlivé hrací dny jsou rozlišeny barvou a jsou 

vám poskytnuty rovnoměrně na všechny hrací dny 

Mistrovství. V rámci oddílu doporučujeme 

vytvořit vlastní systém distribuce. 

 

Příklad: 

oddíl zakoupil 10 voucherů 

má tedy nárok na 40 denních vstupenek a 10 finálových vstupenek 

oddíl obdrží: 

10 finálových vstupenek 

7 vstupenek na sobotu 

6 vstupenek na neděli 

7 vstupenek na pondělí 

7 vstupenek na úterý  

6 vstupenek na čtvrtek  

7 vstupenek na pátek    
  

Vzhledem k vašim připomínkám, které došly k OV WILC, 

doplňuje OV dříve zvolený postup výměny 

klubových voucherů takto:  

  

1) prosím snažte se do 15. 5. rozprodat vámi získané 

zlevněné vstupenky. V případě vaší aktivity si může pomoci i 

vaše klubová pokladna :-). Pomůžete tak rovnoměrnému 

rozložení návštěvníků i většímu přehledu o zatím 

neprodaných vstupenkách. V této souvislosti připomínám, že 

v hale je pouze 1000 sedadel, takže o místa na sezení může 

být i nouze! Klubu, kterému se podaří rovnoměrně rozdané 

lístky zrealizovat, OV WILC velmi děkuje. Je to opravdu 

dobře odvedená, nelehká a záslužná práce pro na NAŠE 

MISTROVSTVÍ. 
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2) DODATEČNÁ VÝMĚNA 

Dne 16. 5. klubům v případě potřeby vyměníme vstupenky podle jejich požadavku. 

Výměna klubem nevyužitelných vstupenek se uskuteční s tím, že celkový počet 

vstupenek na jeden hrací den, který v součtu klub může obdržet, je shodný 

s počtem klubem zaplacených voucherů. 

Výměnu vstupenek dne 16. 5. je možno realizovat u Pavla Sedláka. 

3) TZV. PERMANENTKA  

Kluby (lidé), kteří si zakoupili voucher, a budou chtít tzv. "vstupenku na celé MS" 

(permanentku), tedy i na „zbylé dva“ hrací dny, si ji mohou dokoupit za stejných 

podmínek (sleva 50 %), tedy za 200,- Kč/den (tj. za 400 Kč + voucher). Vstupenka 

je k sedění. Vše se odehraje prostřednictvím klubu a taktéž v termínu 16.5. u pana 

Pavla Sedláka. 
  

4) BARVY JEDNOTLIVÝCH DNŮ:  
viz příloha  

 

 

Doufám, že distribuce lístků za vouchery již proběhne v klidu 

a k všeobecné spokojenosti.  

  

Závěrem si dovoluji připomenout, že účast v OV WILC je a 

vždy byla zcela otevřená. Každý z vás, lakrosák i nelakrosák, 

se může zúčastňovat na přípravě NAŠEHO MISTROVSTVÍ. 

Takže nějaké pokřikování, že něco není vůbec, že něco je jen 

napůl, nebo že by něco mohlo být jinak, je přinejmenším 

mimo mísu. Každý, kdo pokřikuje z povzdálí, může být na 

schůzkách OV WILC a usměrňovat jeho rozhodnutí dle svých 

nápadů, možností a aktivit a hlavně včas.  

 

Hezké a podařené WILC bude vývěsním štítem lakrosu v České republice. Nehezké 

a nepodařené MS je vývěsním štítem všech lakrosáků v Česku, ale hlavně těch, 

kteří neudělali vůbec nic... Tak  to vidí parta dobrovolníků, která daruje kus svého 

života dobrovolné činnosti pro lakros. 
  

Lakrosu zdar, 

Roman 

za OV WILC 
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