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___________________________________________________________________________ 
 

Z á p i s  
 

z řádné Valné hromady České Lakrosové Unie, z.s. 
konané dne 31.5.2016 v 17.30 hod. 

 
na adrese Nad Santoškou 27, Praha 5 - Smíchov 

________________________________________________________________ 
 
 
V 18.03 hod. bylo zahájeno Ing. Romanem Pokorným, prezidentem ČLU jednání Valné 
hromady České Lakrosové Unie, z.s. 
 
Na Valné hromadě České Lakrosové Unie, z.s.,  je přítomno 8 delegátů (viz prezenční listina), 
kteří byli zvoleni svými svazovými valnými hromadami a jejich účast na valné hromadě je 
doložena delegačními listinami. Dále je na Valné hromadě České Lakrosové Unie, z.s., 
přítomen generální sekretář, sekretář pro administrativní činnost a členové revizní komise (viz 
shora uvedená prezenční listina). Zástupce za SK SALH je nepřítomen, ale omluven. 
 
Valná hromada ČLU je tak v souladu se Stanovami ČLU usnášeníschopná. 
 
Valná hromada ČLU jednomyslně schválila bez doplňujících návrhů program jednání 
uvedený v pozvánce. 
 
 
 
1. Výroční zpráva ČLU a plán činnosti na rok 2016 

 
- Zprávu přednesl Ing. Roman Pokorný (viz příloha, která je uložena v sekretariátu 

ČLU)  
- Výroční zpráva ČLU a plán činnosti na rok 2016 byly jednomyslně schváleny 

 
 
2. Zpráva o činnosti VV ČLU 

- Zprávu uvedl Ing. Roman Pokorný (viz příloha, která je uložena v sekretariátu 
ČLU) 

- Opět ani v roce 2015 se nepodařilo lakros  dostat mezi regulérních 80 TOP svazů  
- Informace o podání veškerých žádosti na rok 2016 
- ČLU obdržela zatím prostředky na Program II a na Program V zatím čeká - 

nepřišlo ještě rozhodnutí (objem je ovšem znám) 



- ČLU chtělo opětovně podat žádosti na Program VI a na Program X - termín 
30.4.2016, ale bohužel MŠMT zrušilo 2. kolo podání dne 27.4.2016 (další 3. kolo 
bude 30.9.2016, ale není známo na jaké programy - opět podáme žádosti) 

- V roce 2015 a 2016 se podařilo získat opět finanční příspěvky od ČOV z loterií 
(ČLU byla přizvána na VH ČOV za malé svazy v roce 2015, VH ČOV v roce 
2016 bude v září); předložili jsme členskou základnu - 616 mládeže 

- Otázka získávání prostředků z loterií není zatím daná pro rok 2017 (ČUS, ČOV, ?) 
- Nutnost rozšířit lakros do dalších krajů (České Budějovice, Brno, Ostrava) 
- Zpráva byla jednomyslně schválena 

 
 
3. Zpráva o činnosti RK ČLU 
 

- Zprávu přednesl Zdeněk Sedmík(viz příloha, která je uložena v sekretariátu ČLU) 
- Zpráva byla jednomyslně schválena 

 
 
4. Finanční zpráva ČLU 
 

- Zprávu přednesl a jednotlivě vysvětlil Ing. Roman Pokorný (viz příloha, která je 
uložena v sekretariátu ČLU) 

- Zpráva byla jednomyslně schválena 
 
 
5. Rozpočet ČLU na rok 2016 
 

- Návrh rozpočtu předložil Ing. Roman Pokorný (viz příloha, která je uložena 
v sekretariátu ČLU) a současně informoval o finanční situaci Unie na rok 2016 

- Pokračování projektů - Lakros do škol (ČSI), Zelený lakros (ČŽL) 
- Nový projekt - Indiánský lakros (ČSML) 
- Rozpočet byl jednomyslně schválen 

 
 
6. Diskuse 

 
Valná hromada ČLU byla zakončena v 19. 25 hod. 

 
 
 
 
Zapsala : Andrea Vokatá 
 
 
Příloha :  
 
- Prezenční listina 
- Pozvánka 
- Výroční zpráva ČLU 
- Zpráva o činnosti VV ČLU 
- Zpráva o činnosti RK ČLU 
- Finanční zpráva ČLU 
- Návrh rozpočtu na rok 2016 


