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Zápis ze schůze ČSML

konané dne 5.11.2012

Přítomni: P. Sedlák, M.Zvarová, A.Oulehla, P.Semerák, R.Pokorný (za ČLU) + částečně 

J.Wolfová a B.Bažantová (za ČŽL) a M.Nešpor (za Interkros)

Místo a čas: Nádražní 90, Praha 5, od 18:00

Na pořadu: 1. Informace o aktuálním stavu žádostí o granty na MHMP

2. Informace o aktuálním stavu žádostí o dotace od MŠMT

3. Otázka účasti na fieldovém MS 2014 (Denver) a boxovém  MS 2015 

(Buffalo)

4. Pořádání Ken Gallucio Cup 2013

5. Organizace lig ČSML (NBLL a NFLL)

Jednání:

1. VV se sešel na žádost prezidenta ČLU, který chtěl informovat všechny svazy lakrosu 

o aktuálním stavu žádostí o granty z městského, resp. státního rozpočtu. Tomuto 

jednání  byly přítomni i zástupci ČŽL (J.Wolfová a B.Bažantová) a Interkrosu 

(M.Nešpor). R.Pokorný referoval , že do grantů MHMP byl nově zařazen Program č. 

VIII, který bude financován z hazardu (po krachu Sazky změna oproti minulým 

létům). Bylo dohodnuto, že o granty na MHMP požádají jednotlivé svazy. Vzhledem 

k termínu uzávěrky žádostí do 14.11.2012, je třeba jednat ihned. VV se dohodl, že se 

pokusí o grant zažádat.

2. R.Pokorný dále informoval o změnách, které nastaly jak v ČSTV, tak v Olympijském 

Výboru ČR a z toho vyplývající negativní změny v otázce financování sportu. 

Informoval, že ČLU spolu s ČAAF (americký fotbal) a ČKS (korfbal) založila Českou 

unii kolektivních sportů (ČUKS), aby zvětšila šance na zisk prostředků ze státního 

rozpočtu (přes MŠMT). Pro rok 2013 proto ČLU, jako taková, nepožádala o dotaze, 

učinila ale tak prostřednictvím ČUKS. I tak je ale budoucnost financování od státu 

značně nejistá, neboť v současném návrhu státního rozpočtu na rok 2013 prostředky 

na podporu sportu (požadovaných 800 mil. Kč) chybí.

3. Byla řešena otázka účasti české mužské reprezentace na MS ve field lakrosu 

v Denveru (červenec 2014) a boxlakrosu v Buffalu (září 2015). Zástupkyně ČŽL 

informovaly o rozhodnutí nezúčastnit se ženského MS 2013 v Kanadě z finančních 

důvodů. Po následné diskusi bylo rozhodnuto, že ČSML vyhlásí konkurs na následující 

posty:

- Manažer mužské reprezentace pro MS 2014 v Denveru, 

- Manažer mužské reprezentace pro MS 2015 v Buffalu, 

- Šéftrenér mužské reprezentace pro obě MS



Český svaz mužského lakrosu 
Rektorská 9 
108 00 Praha 10 
IČO 00406732 
DIČ CZ00406732

2

- Vedoucí dětské ligy 2013

Termín uzávěrky přihlášek byl stanoven na 3.12.2012. Informace bude zveřejněna na 

webových stránkách. Zároveň všichni členi VV byli požádáni, aby o tomto záměru 

informovali ve svých oddílech.

4. ELF rozeslala dne 1.11.2012 informaci o konkursu na pořádání příštího ročníku Poháru 

mistrů evropských zemí (Ken Gallucio Cup), který se uskuteční  ve dnech 7.-8.9.2013. 

ELF požádala jednotlivé členské země o projevení předběžného zájmu do 20.11.2012. 

Na ČSML byl adresován zájem o pořádání od LCC Radotín. Bylo proto dohodnuto, že 

ČLU zašle oficiální zájem na ELF a pokud se ještě najde další kandidát na pořádání 

z ČR, následně všechny tyto zájemce vyhodnotí a rozhodne o výběru nejvhodnějšího 

kandidáta za ČR, který bude následně zaslán na ELF.

5. Prezident ČLU dále požádal VV ČSML o dohlédnutí na organizaci ligových soutěží 

(NBLL a NFLL) tak, aby tyto byly schopny prezentace v médiích. R.Pokorný zdůraznil, 

že pokud nebudou v ČR kvalitní ligové soutěže (ať už boxové, či fieldové) s dopředu 

pevně danými termíny a kvalitními zápasy na které budou chodit diváci tak, aby bylo 

možné soutěže prezentovat v médiích (především televize), financování lakrosu od 

státu bude problematické, či přímo nemožné.

V Praze dne 5.11.2012

Zapsal: Pavel Semerák




