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Český svaz mužského lakrosu 

Rektorská 9 
108 00 Praha 10 
IČO 00406732 
DIČ CZ00406732 

 

ZÁPIS z 3. schůze VV ČSML  
konané dne 24. dubna 2010  

 

Přítomni:  P. Sedlák, M. Zvarová, R. Košťál, A. Oulehla, P. Poupě 

Omluveni: R. Podoba 
 

Místo: Vykoukových 622/2, Praha – Radotín, PSČ: 153 00 
 

Program: 
1) naložení se zbožím od Bison Sportswear 
2) rozvržení financí na základě valné hromady 
3) dotace ČSML 
4) řešení stížností na kvalitu rozhodčích 
5) ostatní 
 

Jednání: 
1) Výkonný výbor se usnesl, že zboží poskytnuté firmou Bison Sportswear za uvedení reklamy na webových 

stránkách www.lacrosse.cz bude využito při slavnostním zakončení NBLL a NFLL. 
  

2) Na schůzi byl zkontrolován stav účtu svazu. Bylo shledáno, že příspěvky byly zaplaceny pouze klubem LC 
Slavia Praha. Ostatní kluby budou upozorněny na povinnost zaplatit do konce dubna se sankcí nemožnosti 
odehrání dalších zápasů. 

 
Výkonný výbor provedl detailní rozvržení finančních zdrojů a rozhodl, že finance budou poskytnuty dle 
návrhu rozpočtu z valné hromady s jedinou výjimkou, která se týká položky Klinika rozhodčích. Na základě 
nepoměrné výši částky vzhledem k ostatním položkám rozpočtu bylo dohodnuto, že bude kontaktována 
Komise rozhodčích za účelem dojednání možnosti rapidního snížení přidělené částky; výkonný výbor má za 
to, že klinika rozhodčích může být uskutečněna s výrazně nižšími náklady. 
 

3) Na různé žádosti o dotace bylo výkonným výborem usneseno, že dotace budou poskytovány jen ve zcela 
odůvodněných případech, kdy bude zřejmé, že poskytnutá dotace bude řádně použita a povede ke 
všeobecné zvýšení kvality lakrosu anebo jeho propagaci. Konkrétně bude tento rok dotace poskytnuta ve 
výši 10.000,- Kč klubu SK Jižní Město na výjezd juniorů na fieldlakrosový turnaj v Bruselu a dále dle 
možností Janu Barákovi na juniorskou reprezentaci na Canada Day. 

 
4) Výkonný výbor reagoval na zvýšenou nespokojenost s kvalitou rozhodčích a shodl se na tom, že nastalou 

situaci bude třeba řešit vzájemně s Komisí rozhodčích. Prezident P. Sedlák také navrhl realizaci rozvržení 
nasazování rozhodčích pro zápasy s co nejdelším možným předstihem. 

 
5) V diskuzi se výkonný výbor usnesl na tom, že bude trenérům jednotlivých klubů doporučeno na základě 

vlastního zájmu kvalifikovat se potřebným trenérským výcvikem pro trenérskou činnost z důvodu 
předcházení nežádoucích situací, především při zranění hráčů. Na tento výcvik může být požadována 
omezená dotace od ČSML. 

 
V Praze dne 24. dubna 2010 
 
Zapsal: 
Pavel Poupě 


