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ZÁPIS z 8. schůze VV ČSML  
konané dne 11. 1. 2009 

 
Přítomni:  P. Chmelař, �. Suchánek, P. Do�lý, A. Oulehla    
Omluveni: J.Hanák 
 
Místo: Speedpress, Praha-Vysočany, Freyova 291/8 
 
Na pořadu: 
 
1) Schválení odměny vedoucímu NBLL 8 000 dle rozpočtu 
2) Schválení odměny vedoucímu NFLL 4 000 Kč dle rozpočtu 
3) Schválení dotace dětských soutě�í 12 000 Kč dle rozpočtu 
4) Schválení dotace zástupci ČSML na zasedání ILF v r. 2008 10 000 Kč dle rozpočtu 
5) Informace o vzděl. kurzech ČSTV 
6) Informace o Letní lakrosové �kole ČSML 
7) Jednání o účasti reprezentace ČR na MEb 
8) Schválení návrhu rozpočtu 2009 pro VH 
9) Schválení termínu VH (sobota 14. února od 17.00 u Romana v kanceláři) 
10) Rozdělení úkolů při přípravě VH - zprávy, vyúčtování, tisk podkladu, pozvánka atd.                                              
11) Podoba soutě�í v r. 2009 
12) Fieldové branky 
13) �aloba P. Beka � dal�í postup 
14) Dal�í body 
  
POZOR: Informace pro kluby:  
Účty ČSML jsou transparentní a po převzetí e-banky se novému vlastníkovi konečně podařilo 
zprovoznit mo�nost na tyto účty nahlí�et na: 
http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=kategorie&ta_category=11.00 
 
Jednání: 
1) Odměna vedoucímu NBLL dle rozpočtu 2008 činí 8 000 Kč. 
 V�ichni přítomní pro.   

 
2) Odměna vedoucímu NFLL dle rozpočtu 2008 činí 4 000 Kč. 
 V�ichni přítomní pro. 
 
3) Dotace dle rozpočtu činí 12 000 Kč. 
 V�ichni přítomní pro. 

 
Pří�tí rok dotace vázaná na splnění určitých podmínek stanovených svazem, zejména ohledně 
evidence hráčů a soupisek. Podmínky koordinuje Pavel Do�lý. Termín do VH. 

 
4)  Dotace dle rozpočtu činí 10 000 Kč. 
 V�ichni přítomní pro. 
 



5)  V�ichni přítomní informováni a zajistí rozeslání informací ve svých klubech + ostatní kluby 
zajistí Petr Chmelař (viz příloha A). Rozpočet ČSML na rok 2009 počítá s finanční podporou 
pro zájemce. 

 
6)  Po Prague Cupu zde po dobu prázdnin zůstává tým Globar Starz a je ochoten pořádat 

pravidelné tréninky vedené a� čtyřmi kouči. Koordinátora shání Pavel Do�lý. Ucelená 
akce, men�í úhrada od zájemců � různé balíčky počtu tréninků, zaměřeno na juniory, ale i 
dospělé. Koordinátor by se měl postarat o celou akci včetně propagace apod. (ve spolupráci 
s B. Klimoszkovou � hři�tě). Termín zji�tění koordinátora do VH.  

 
7) VV schválil účast české reprezentace na MEb v Rakousku.  
 
8)  Rozpočet: bod 8 � dotace nebude přidělena automaticky LK Kroměří�. Částka bude přidělena 

na základě výběrového řízení � akce zaměřena na juniory do 18 let a na regionální rozvoj. 
Koordinátor se určí po VH. Kluby mohou u� nyní podávat VV návrhy na pořádání lakrosového 
boxového kempu zaměřeného na juniory, děti a regionální rozvoj. (LK Kroměří� mů�e po�ádat 
o grant.)   
Druhá verze návrhu rozpočtu ČSML 2009 schválena v�emi přítomnými (viz příloha 
B). 

 
9)  Termín schválen - sobota 14. února od 17.00 v kanceláři Romana Pokorného. Adresa bude 

uvedena na pozvánce. 
 
10) Zaji�ťuje Petr Chmelař. Podklady budou rozeslány nejpozději 14 před konáním VH ČSML 

(tedy 31. ledna). 
 
11) O podobě soutě�í budou hlasovat členové ČSML na VH ČMSL. Pavel Do�lý sestaví a� dvě 

alternativy pro VH, dal�í alternativu(y) předlo�í vedoucí NBLL Jan Barák. Termín pro 
zaslání alternativ P. Chmelařovi je do 28. 1., aby je bylo mo�né zapracovat do podkladů na 
VH. 

 
12) VV má k dispozici tři páry skládacích fieldových branek včetně sítí. O darování po�ádaly TJ 

Male�ice, LC Slavia Praha, LC Pardubice, Velké Přílepy, Old Dogs Plzeň a LK Kroměří�. LC 
Slavia se vzdává ve prospěch Přílep.  

 
VV rozhodl darovat jeden pár nově vznikajícímu dětskému lakrosovému oddílu v Přílepech, 
druhý pár pak nově vznikajícímu field lakrosovému oddílu v Pardubicích 
Schváleno v�emi přítomnými.  
 
�ádost Male�ic zamítnuta, OD Plzeň a Kroměří� jsou stále ve hře. VV si vy�ádá dal�í detaily 
pou�ití a rozhodne po VH. Zaji�ťuje Ale� Oulehla. 

 
13) Zaji�ťuje �těpán Suchánek. Průbě�ně informuje VV. Je třeba do 18. 1. vypracovat 

odpověď.  
 
VV upozorňuje, �e dosud nebyla poskytnuta náhrada za po�kozené vybavení, 
přesto�e ji J. Barák garantoval a byla součástí rozhodnutí KDK i VV. 

 
 
Dal�í body:   
 
14)  Doplatek do rozpočtu za MEf.  

VV �ádá hráče, kteří dosud nedoplatili po�adovaný doplatek, aby tak neprodleně učinili. Tyto 
peníze zaplatil za ČSML �enský svaz a je více ne� nevhodné, �e ČSML zůstává svému 
partnerovi v ČLU dlu�en. Pokud hráči nezaplatí do 20. ledna, bude VV nucen přikročit k 
pozastavení činnosti těchto hráčů, tj. jejich účast v soutě�ích NBLL a NFLL bude podmíněna 
úhradou tohoto dluhu. 

 



15) Petr Chmelař informoval členy VV o nově vznikajícím webu ČLU. VV nebyl příli� 
nakloněn mo�nosti, �e by ve spojení se stránkami vznikla otevřená diskusní stránka či blog � 
vět�inou se pou�ívá k prezentaci exhibicionistů. Byla by určitá mo�nost regulovat nutností se 
přihlásit a uvádět své jméno. V této věci je nadále pověřen jednat Petr Chmelař. Měla by 
vzniknout redakce čítající 2 a� 3 osoby, které by pravidelně psaly reportá�e z utkání a staraly 
by o web + na web mů�e přispívat ka�dý. Z rozpočtu vyčleněno 20 000 Kč na odměny 
reportérům. 

 
16) Podmínky účasti zahraničních týmů v NBLL a NFLL � stejné jako u českých, tj. 200 Kč za 

osobu, 4000 kauce, lékařské potvrzení, souhlas zákonných zástupců v případě hráčů pod 18 
let plus případné dal�í podmínky.  
 
VV �ádá vedoucího NBLL, aby jej důkladněji informoval o jednáních s týmy ze Slovenska a 
Polska, zejména co se týče záruk za jejich účast a materiálního vybavení.  
 
VV vítá a podporuje účast zahraničních týmů.  

 
17)  Na VH se navrhuje zvý�it příspěvky osob mlad�ích 18 let na 200 Kč z čistě administrativních 

důvodů � platby se lépe kontrolují a počítají, respektive odpadá nutnost kontrolovat platbu 
vůči datu narození. V roce 2008 hradilo příspěvky 30 juniorů. 

 Návrh pro VH schválen v�emi přítomnými. 
 
18)  VV doporučuje VH schválit ní�e uvedené úpravy disciplinárního a soutě�ního řádu: 
  

a) Disciplinární řád: 
 Na konec čl. 13.1 se doplňuje tato věta: 
 
 �Odvolání nemá odkladný účinek.� 
 
 Odůvodnění: z logiky disciplinárního řádu vyplývá, �e odvolání proti trestu nemů�e mít 

odkladný účinek, proto�e je nutné je vět�inou vykonat ihned po údajném incidentu. Tento 
doplněk toto jen explicitně vyjadřuje. 

 
 b) Soutě�ní řád 
 Z bodu 15.2 d se vypou�tí 
 

�společným nástupem obou dru�stev a rozhodčích� 
 

Odůvodnění: od společného nástupu před a po utkání se ustoupilo, v případě field lakrosových 
utkání lze ře�it v propozicích soutě�e. 

 
 Návrh pro VH schválen v�emi přítomnými. 
 
 
 
 
 
 
Pří�tí schůze proběhne 14. 2. 2009 po VH. 
 
V Praze dne 11. 1. 2009 
 
 
Zapsal: Petr Chmelař 


