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ZÁPIS z 12. schůze VV ČSML  
konané dne 28. 4. 2006  

 

Přítomni:  P. Chmelař, J. Nosek, P. Sedlák, J. Hanák, Jan Jůza, Miroslav Knotek 
 
Místo: Sokolovna Radotín 
 
Na pořadu: 
1) Jmenování hospodáře ČSML 
2) Jmenování registrační komise ČSML a zadání úkolů 
3) Jmenování metodika ČSML (příp. metodické komise) a zadání úkolů 
4) Jmenování koordinátora „patronů“ resp. rozvojové komise a zadání úkolů 
5) Zvážení přechodu na internetové bankovnictví 
6) Zdravotní prohlídky hráčů NBLL a NFLL 
7) Schválení odprodeje zbývajících trenek k reprezentačnímu dresu 
8) Schválení delegáta ČSML na letošním zasedání ILF  
9) Diskuse k rozvoji a materiálu vypracovanému Janem Jůzou (viz příloha) 
 
Jednání: 
1) Jmenování hospodáře ČSML 

- Petr Chmelař – schváleno všemi hlasy 
 
2) Jmenování registrační komise ČSML a zadání úkolů 

- Jan Hanák a Jakub Nosek – schváleno všemi hlasy 
 
Úkoly:  
(a) Uvést postup při registraci do souladu s Registračním řádem případně navrhnout změny Registračního 
řádu (nemusí schvalovat Valná hromada) (do násl. schůze VV) 
(b) Zjistit, zda ČSML nemá podle Stanov či jinak povinnost vydávat členské průkazy (do násl. schůze 
VV) 
(c) Zjistit, zda lékaři mají své formuláře pro sportovní zdravotní prohlídku (do 10. 5. 2006) 
(d) Dle zjištění zařídit další postup při registraci členů (do násl. schůze VV) 
(e) Zařídit vystavení přihlášky na www.lacrosse.cz (Chmelař zašle formulář Tahalovi) (ihned) 
(f) Uspořádat výkaz členské základny podle informací od Petra Beka (bývalý člen reg. komise) (do násl. 
schůze VV) 
(g) Získat od klubů podepsané formuláře se souhlasem se zpracováním osob. údajů (Chmelař zašle RK 
příslušné formuláře) (ihned) 
 
Diskuse: současný systém registrace a příspěvků je vyhovující, je nutné, aby kluby začaly do členské 
základny započítávat i děti – možno řešit tím, že by děti do 15 let neplatili žádné příspěvky ČSML. Od 
tohoto okamžiku je ale nutné, aby všichni nově registrovaní členové ČSML vyplnili přihlášku 
(souhlas se zpracováním osobních údajů!!). 
 

3) Jmenování metodika ČSML (příp. metodické komise) a zadání úkolů 
- Miroslav Knotek, Pavel Sedlák – schváleno všemi hlasy 
 
Úkoly:  

(a) Vypracovat trenérskou metodiku (do 31. 8. 2006) 
(b) Vypracovat příručku pro prvních 10 tréninků – praktická příručka pro začínající týmy (ve 
spolupráci s oslovenými odborníky – oslovuje Chmelař /zatím Mrlík, Mikulka, Barák – bez odezvy/) 
(do 31. 5. 2006) 
(c) Školení školitelů zapisovatelů plus internetový test – Mirek Knotek (ihned) 
 

4) Jmenování koordinátora „patronů“ resp. rozvojové komise a zadání úkolů 

http://www.lacrosse.cz/


- Jan Jůza – schváleno všemi hlasy 
 
Úkoly:  

(a) Koordinovat a navrhovat činnost patronů, sledovat oběh a stav půjčovaných sad, sledovat 
dodržování výpůjčních podmínek (Chmelař předá kontaktní údaje na patrony) 
(b) ČLU má dvě sady helem po 12 ks pro ČSML – vymyslet jejich co nejlepší využití a informovat 
Chmelaře (do 15. 5. 2006) 
 

Diskuse: V současné době pouze doháníme to, co se děje – je nutné se zaměřit více perspektivně. V roce 
2007 by měla začít fungovat fieldová liga U 17 a U15 v koordinaci se seniorskou lgou – hledá se vedoucí 
soutěže. 

 
5) Zvážení přechodu na internetové bankovnictví 

- není až tak nutné, riziko snížené kontroly nakládání s prostředky ČSML 
Jakub Nosek a Miroslav Knotek odevzdají podpisové vzory do KB – zajišťuje Petr Chmelař (do příští 
schůze VV) 
 

6) Zdravotní prohlídky hráčů NBLL a NFLL 
- všichni hráči NBLL a NFLL jsou povinni mít sportovní zdravotní prohlídku – v závislosti na zjištění RK dle 
bodu 2(c) buď na formuláři lékaře, nebo Chmelař vytvoří provizorní formulář (potvrzení o prohlídkách 
je nutné předložit vedoucímu NBLL a NFLL do 31. 5. 2006). V budoucnu buď samostatný průkaz 
s kolonkami pro lékařské potvrzení, nebo samostatný formulář, jehož platnost končí až po příslušné sezóně 
(tj. po skutečně posledním plánovaném utkání soutěže) (platnost lékařského potvrzení je jeden rok) – 
zajišťuje registrační komise. 
 

7) Schválení odprodeje zbývajících trenek k reprezentačnímu dresu 
– schváleno všemi hlasy, cena 200 Kč / kus, zajišťuje Chmelař (výnos do Fondu rozvoje) 
 

8) Schválení delegáta ČSML na letošním zasedání ILF 
- Ondřej Mika – schválen všemi hlasy 
 
Úkoly: 
(a) vypracovat cv (Ondřej Mika, zašle Chmelařovi, do 31. 5. 2006) 
(b) vypracovat zprávu o ČSML (Chmelař, do 31. 5. 2006) 
 

9) Diskuse k rozvoji a materiálu vypracovanému Janem Jůzou (viz příloha) 
- je nutné začít více mířit do budoucna 
- fieldové soutěže U17 a U15 od r. 2007 
- situace dětských soutěží LCC Radotína – nespokojenost účastníků (jednání s Barákem vede Chmelař, 
navrhované řešení: vytvoření skupiny ze zástupců týmů aj. Baráka, která by pojmenovala nedostatky a 
našla řešení – iniciuje Chmelař) 
- členové VV se seznámí s materiálem vypracovaným J. Jůzou a připraví připomínky a konkrétní výstupy 
(do násl. schůze VV) 
 

 
Příští schůze VV proběhne v červnu ve spojení se zasedáním Grantové komise. 
 
V Radotíně 28. 4. 2006 
 
 
Zapsal: 
Petr Chmelař 


