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ZÁPIS VV ČSML z 3. 10. 2005 (stadion TJ Malešice) 
Přítomni:  P. Chmelař, P. Bek, J. Nosek, P. Sedlák; j.h. Jan Barák, Ondřej Mika, Jiří Mikulka 
 
Na pořadu: 
A) Ustavovací schůze VV pro MS London 2006 
B) Schůze VV ČSML 
 
A) Ustavovací schůze VV pro MS ve field lakrosu London 2006 

1) hl. trenér reprezentace:  Jiří Mikulka (schválen 4 hlasy) 
2) finanční manažer:  Ondřej Mika (schválen 4 hlasy) 
3) vedoucí realizačního týmu / technický manažer:  zatím kandidát Jan Barák; do 14. 10. 

sepíše své požadavky a dotazy 
pozn.:  Ondřej Čibera se z kandidatury do funkce vzdal 

4) Mika předložil hrubý rozpočet pro MS 
5) Úkoly 

a) Mikulka:  poslat přítomným emailem svou představu fungování VV MS a 
realizačního týmu; přítomní napíší své připomínky, komentáře, nápady a postřehy 

b) Bek:  poslat Mikulkovi emailové kontakty na přítomné 
c) na www.lacrosse.cz vytvořit stránku s tréninkovým plánem pro hráče (Mikulka–

Tahal) 
d) vytvořit konferenci s emailovými adresami pro VV MS (Chmelař-Tahal) a 

jednotlivým členům VV MS vytvořit účet s jejich příjmením@lacrosse.cz 
e) zajistit rozlišováky (Nosek–Čížek) 
f) dát vědět Stefanovi Hennovi o jmenování VV MS (Bek) 
g) zamyslet se nad podobou fieldové soutěže–upravit pravidla (přijmout a upravit 

pravidla NCAA, např. 15 sekund na „clear“) (přítomní+KR) 
h) stanovit termíny příprav na MS (jak realizačního týmu tak repre) 
i) svolat do Radotína další schůzku po 14. 10. (Chmelař) 

B) Schůze VV ČSML 
1) Chmelař informoval o výroční schůzi ELF 

a) příští ME 2008 ve Finsku (Lahti) 
b) helmy Brine získaly oficiální certifikát k prodeji v EU 
c) V. Brychčínová nebyla znovu zvolena do fce místopředsedy ELF 
d) dotázat se sekretáře ČLU, zda již byla zaplacena dlužná částka (€ 100)–příspěvek 

2004 a 2005 do ELF (Bek) 
2) potvrzení funkce současných trenérů U19 Tomáše Berana a Aleše Veselého 

a) sepsat s nimi mandátní smlouvu na 1 rok (juniorský PC a event. box/fieldový 
turnaj v září) 

b) hradit juniorské repre pronájmy sportovišť 
3) Prague Cup 

a) Malešice získaly právo organizovat a používat značku ČSML–Prague Cup–na 5 let 
(4 hlasy pro) 



b) 2 roky před vypršením bude jmenován nový organizátor 
4) Připomínky k vykonávání funkce vedoucího NBLL 

a) Nosek vznesl připomínky k práci vedoucího NBLL, např.: 
(i) nedává včas vědět termíny, 
(ii) nedává vědět výsledky odehraných zápasů, 
(iii) nevytváří průběžné oficiální statistiky, 
(iv) neorganizoval nadstavbu, 
(v) pro další ročník NBLL máme vhodnějšího vedoucího ligy. 

b) Nepřítomného A. Gottwalda hájil v zastoupení Mika 
(i) nedostává včas odpovědi na emaily s jeho návrhy na změny, 
(ii) jak dělat statistiky bez kvalitně vyplněných nebo úplně chybějících 

zápisů(?), 
(iii) původní termíny nadstavby byly stanoveny, týmy je nehodlaly akceptovat a 

sami se nedohodly. 
c) Doporučení VV: 

(i) dohledat v korespondenci původní termíny nadstavby, 
(ii) striktně říci termíny, 
(iii) KR by měla zorganizovat školení zapisovatelů, 
(iv) na příští rok jiný systém zapisování (ne domácí tým, odměna 20 Kč za 

kvalitně vyplněný zápis), 
(v) po skončení ligy se sejít s vedoucím NBLL a vše prodiskutovat, VV pak 

vyjádří své stanovisko a KDK rozhodne o případném snížení odměny za 
vykonávanou funkci, jak to navrhuje zástupce LC JM, 

(vi) zbylí členové VV ČSML se nebrání, aby A. Gottwald pokračoval příští rok 
ve funkci. 

5) trenér pro EBLC 
a) trenér box lakrosové seniorské reprezentace jan Barák předloží zprávu o přípravě 

repre na zrušené EBLC, 
b) VV ČSML děkuje Barákovi za odvedenou práci a po předložení zprávy rozhodne 

o poměrné výši odměny. 
 

3. 10. 2005 zapsal Petr Bek 


