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Rozhodnutí Grantové komise ČSML 
per rollam ze dne 2. března 2021 

 
 
Přítomni: Jan Přib (předseda), Petr Chmelař, Jiří Tilšer 
 
Grantová komise na základě svého hlasování ze 2. března 2021 rozhodla o žádostech klubů TJ 
Malešice, SKL Jižní Město, Ostrava Pittbuls, Brno Ravens Lacrosse Club, TJ Sokol Zbraslav, TJ Sokol 
Libuš a TJ Sokol Radotín o příspěvek z Fondu rozvoje následujcím způsobem: 
 

- žadateli TJ Malešice se poskytuje příspěvek ve výši 20.000 Kč, a to na nákup vybavení 
pro začínající hráče; 

- žadateli SKL Jižní Město se poskytuje příspěvek ve výši 10.000 Kč, a to na nákup 
vybavení pro začínající hráče; 

- žadateli Ostrava Pittbuls se poskytuje příspěvek ve výši 20.000 Kč, a to na pronájem 
sportoviště a nákup vybavení pro začínající hráče; 

- žadateli Brno Ravens Lacrosse Club se poskytuje příspěvek ve výši 15.000 Kč, a to na 
nákup vybavení pro začínající hráče; 

- žadateli TJ Sokol Zbraslav se poskytuje příspěvek ve výši 22.000 Kč, a to v částce 
7.000 Kč na nákup boxlakrosové branky a v částce 15.000 Kč na pronájem 
sportoviště; 

- žadateli TJ Sokol Libuš se poskytuje příspěvek ve výši 35.000 Kč, a to na nákup 
vybavení pro začínající hráče; 

- žadateli TJ Sokol Radotín se poskytuje příspěvek ve výši 10.000 Kč, a to na nákup 
vybavení pro začínající hráče. 

 
Odůvodnění: Grantová komise se z prostředků určených pro Fond rozvoje rozhodla po vyhodnocení 
všech žádostí podpořit zejména začínající kluby, a to s cílem zvýšení konkurenceschopnosti 
a vyrovnanosti lakrosových týmů napříč Českou republikou. V této souvislosti Grantová komise 
podotýká, že bylo primárně vyhověno žádostem o poskytnutí finančních prostředků za účelem 
nákupu vybavení. Nad rámec uvedeného Grantová komise rozhodla tak, že pro příští ročníky bude 
jednou z formálních náležitostí žádosti o příspěvek z Fondu rozvoje doložení přehledu čerpaných 
veřejnoprávních příspěvků či grantů v uplynulém roce. Tato informace již byla i zveřejněna na 
internetových stránkách. 
 
 
Zapsal: Jan Přib, dne 2. března 2021 
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