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ZÁPIS z 10. schůze VV ČSML
konané dne 7. 6. 2009
Přítomni: P. Chmelař, Š. Suchánek, Michaela Zvarová
Via skype: Aleš Oulehla
Omluveni: Jan Hanák
Host: Roman Pokorný
Místo: Sídlo SpeedPress, a.s.
Na pořadu:
1)
2)
3)
4)
5)

Úkoly z minulé schůze
Vouchery na nákup vstupenek na MSb 2011
Podpora Canada Day
Loga NFLL a NBLL
Zasedání Grantového výboru

Jednání:
1)
Letní lakrosová škola s agenturou Global Players – z důvodu odstupení od původního záměru z
americké strany zrušeno.
Ostatní úkoly z minulé schůze – viz dále.
2)

Diskuse o podobě prodeje voucherů. Diskuse s ředitelem MSb 2011 R. Pokorným. Nutný co
nejširší záběr. Na základě členské základny za r. 2008, odeslané na ČSTV, bude pro každý
oddíl stanovena kvóta, kterou mohou kluby naplnit jakkoliv. MS je jedinečná šance, jak ukázat,
co je lakros. Mistrovství světa 2011 je nás všech, všech hráčů, trenérů, rozhodčích a příznivců.
Roman Pokorný je ochoten v případě požadavku pomoci s motivací členů v jednotlivých
klubech.
Úkoly:
Petr Chmelař získá stav členské základny k 31. 12. 2008
Michala Zvarová finalizuje návrh systému podle dnešní diskuse.
Aleš Oulehla vypracuje návrh fyzického vzhledu voucheru (číslování?) se všemi náležitostmi,
navrhne množství a poptá tisk včetně cenové nabídky.
VV schvaluje čtyřmi hlasy systém prodeje voucherů. Systém bude vyhlášen do 31.
8. 2009 prostřednictvím webových stránek, diskusní skupiny a e-mailů a dalšími
kanály. Důležité je osobní zapojení a vysvětlování.

3)

Podpora juniorského zájezdu do Kanady.
K dodatečnému schválení dotace 2 x 18 000 Kč pro rozhodčí a celkem 20 000 Kč pro výpravu.
VV schvaluje dotace čtyřmi hlasy.

4)

Vyhlášení soutěže o loga dle návrhu Štepána Suchánka. Akce se kvůli informačními nadbytku v
současné době odloží až na dobu po prázdninách a po MS.

Zápis ze zasedání Grantového výboru ČSML
konaného dne 7. 6. 2009
Přítomni: P. Chmelař, Š. Suchánek, Michaela Zvarová
Via skype: Aleš Oulehla
Do 31. května 2009 podal žádost jen klub Old Dogs Plzeň.
Petr Chmelař přepošle žádost M. Zvarové (včetně historického přehledu dosud vyplacených grantů).
Plzeňská žádost vypadá zajímavě, není však specifikována částka. Michaela Zvarová vyzve zástupce
Old Dogs Plzeň, aby co nejdříve specifikovali požadovanou částku. Na základě částky GK obratem
rozhodne o přidělení/nepřidělení, případně snížení požadavku.
Na základě jednání mezi M. Zvarovou a zástupci Old Dogs Plzeň hlasoval VV ČSML o poskytnutí částky
do 20 000 Kč na nákup dvou sad lakrosových holí pro potřeby projektu LC Plzeň. Jedna sada by
zůstala v majetku ČSML.
Schváleno v dodatečném hlasování per rolam.
Příští schůze proběhne v září.
V Praze dne 7. 6. 2009
Zapsal: Petr Chmelař

