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ZÁPIS ze 6. schůze VV ČSML  
konané dne 4. 9. 2008 

 
Přítomni:  P. Chmelař, �. Suchánek, P. Do�lý, A. Oulehla    
Omluveni: J. Hanák 
Hosté: Vojtěch Schaffner, Petr Bek, Karel Poupě, Jan Barák, David Vortel 
 
Místo: Klubovna TJ Male�ice 
 
Na pořadu: 
1. Vysly�ení účastníků incidentu ve spojení s odvoláním LCC Radotín proti rozhodnutí KDK 

19.00 Vojta Schaffner 
19.20 Petr Bek (a Karel Poupě) 
19.40 Pavel Do�lý 
20.00 Jan Barák 

2. Jmenování �éfa organizačního výboru WILC 2011 (kandidát Roman Pokorný), případně určení 
jiného postupu 
3. Jmenování trenéra pro MSb 2013, případně jmenováni mana�era reprezentace pro oba lakrosy 
(kandidát Roman Pokorný) 
4. Diskuse o situaci v repre field, fieldová junior liga, vedení fieldového národního týmu pro MSf 2010 
(Manchester)  
5. Finálová série NBLL, TV, vyhlá�ení NFLL a NBLL atd. 
  
Jednání: 
1) V neveřejné části jednání VV vyslechl rozhodčí a obě strany konfliktu v utkání č. 33 NBLL 2008 

LCC Radotín vs. LC Ji�ní Město dne 10. 6. 2008. V následném jednání o odvolání LCC Radotín 
proti rozhodnutí KDK do�el VV k závěru, který je uveden jako příloha tohoto zápisu.  

 
2)  VV jmenoval Romana Pokorného �éfem organizačního výboru WILC 2011.  
  
 Tři hlasy PRO, jeden se ZDR�EL. 
  
  �těpán Suchánek a Pavel Do�lý vypracují smlouvu, která nastíní pravomoci a povinnosti  �éfa 

OV WILC 2011. Obecně bude v pravomoci jmenovat členy OV WILC, bude odpovídat VV 
 ČSML.   

 
3) VV nepřistoupil k hlasování o jmenování Romana Pokorného vedoucím 

reprezentace, ov�em jako s kandidátem s ním počítá a �ádá ho, aby se zúčastnil dal�í 
schůze VV přibli�ně do měsíce a nastínil svou strategii společné reprezentace pro halový a field 
lakros.  

  
 Předpokládá se, �e Roman Pokorný by fungoval jako hlavní mana�er pro oba lakrosy, který by 

pro konkrétní blí�ící se akce (MSf 2010 a MSb 2011) jmenoval trenéry. 
 
4) VV za účasti Davida Vortela �iroce diskutoval o výsledcích skončeného MEf a o opatřeních, 

která by měl svaz učinit, abychom se dostali zpět na ztracené pozice ve field lakrosu. Mimo 
jiné se diskutovalo o nutnosti časového oddělení NFLL a NBLL, o junior field lakrosové lize a 



 

dal�ím. Výstupy z jednání by se měly probrat na schůzce týmů NBLL, případně na VH (to je ale 
pozdě), kde by se mělo dojít ke konsenzu ohledně termínů obou soutě�í.  

 
5) VV by chtěl ve spolupráci s vedoucím ligy zabezpečit finálovou sérii NBLL, tj. lékařský dohled, 
 různá slavnostní vystoupení apod. Hodně to také závisí na tom, zda se vedoucímu ligy podaří 
 zajistit TV přenos. Dal�ím jednáním s Janem Barákem pověřen Petr Chmelař. 

 
Ale� Ouhlehla zaji�ťuje vyhlá�ení výsledků soutě�í v Pardubicích. Zatím je platný termín 
22. 11. v místním klubu �lutý pes. Ubytování bude mo�né v tělocvičně. Oslovit i Č�L. 

 
Schůze VV ukončena ve 22.15 
 
 
Pří�tí schůze proběhne asi 2. října. 
 
V Praze dne 4. září 2008 
 
 
Zapsal: Petr Chmelař 
 
Přílohy: 1. Rozhodnutí VV ve věci odvolání LCC Radotín proti rozhodnutí KDK 

2. Odvolání LCC Radotín 



Příloha 1 

Rozhodnutí VV ve věci  
odvolání LCC Radotín proti rozhodnutí KDK č. 07/2008 

 
 
ad bod odvolání č. 1) 
 
a) VV pova�uje pořadatelskou slu�bu na stadionu LCC Radotín podle výpovědí svědků za 

nedostatečnou, a proto ukládá klubu LCC Radotín 
 

podmíněný trest pokuty 1 000 Kč 
 

který bude změněn na nepodmíněný v případě, �e se tým v období následujících �esti měsíců 
dopustí podobného disciplinárního přestupku. 

 
b) Co se týče dal�í části tohoto bodu odvolání, VV po důkladném projednání do�el k závěru, �e 

rozhodnutí VV ČSML č. 2/2007 ze dne 15. 10. 2007, zalo�ené na podezření z ovlivňování 
rozhodčích ze strany činovníků klubu LCC Radotín, nebylo podlo�eno řádnými důkazy, které by 
toto údajné ovlivňování jednoznačně potvrdily, a proto  

 
VV ru�í první část rozhodnutí 

 
(�VV ČSML uděluje lakrosovému klubu LCC Radotín napomenutí a ukládá pokutu ve vý�i 
2000 Kč s podmíněným odkladem do 15. listopadu 2008 za ovlivňování rozhodčích *�) .
 

ad bod odvolání č. 2) 
 
VV ČSML na základě výpovědí rozhodčích a obou účastníků konfliktu pova�uje vý�i trestu pro 
Pavla Do�lého, nar. 5. května 1980, za dostačující a potvrzuje tedy rozhodnutí KDK ČSML 
č. 07/2008 ze dne 9. 8. 2008.  

 
ad bod odvolání č. 3) 

 
VV ČSML na základě výpovědí rozhodčích a obou účastníků konfliktu a po zvá�ení v�ech 
okolností dospěl k závěru, �e Petr Bek, který byl přítomen jako divák, reagoval na vzniklou 
situaci nepřiměřeně agresivním způsobem.  
Vzhledem k tomu, �e se jedná o aktivního člena ČSML a účastníka soutě�í pořádaných ČSML, 
jeho� potrestání tedy spadá do kompetence orgánů ČSML,  
a vzhledem k tomu, �e se jedná o opakovaný případ nekontrolovaného agresivního jednání ze 
strany Petra Beka, 
a vzhledem k nerespektování rozhodnutí KDK ČSML č. 07/2008 ze dne 9. 8. 2008,   
a vzhledem ke znění kontrolního a disciplinárního řádu,  
 
VV ČSML ru�í bod č. 3 rozhodnutí KDK ČSML č. 07/2008 ze dne 9. 8. 2008 a ukládá Petrovi 
Bekovi, nar. 1. 8. 1974: 
 

termínovaný trest zastavení činnosti v délce 18 měsíců  
od data rozhodnutí KDK ČSML č. 07/2008  

ze dne 9. 7. 2008, tj. do 9. 1. 2010. 
 
 VV ČSML zároveň �ádá Jana Baráka o zprostředkování náhrady �kody vzniklé P. Do�lému. 
 

Termínovaný trest zastavení činnosti mimo jiné znamená, �e potrestaný hráč nesmí figurovat 
jako hráč, trenér, rozhodčí, činovník nebo pořadatelská slu�ba v utkáních seniorských a 
juniorských lig pořádaných ČSML. 

 
V Praze dne 4. září 2008 


