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Zápis ze schůze VV ČSML 
konané dne 5.9.2013 

 
Přítomni: Pavel Semerák, Jan Barák, Ondřej Mika, Karel Poupě, Michaela Zvarová 
Omluveni: Matěj Řezníček 
 
Místo: 
 
Na pořadu: 
 
1. Možnosti dotací 
2. Rozvojový grant MHMP 
3. Zdravotní prohlídky 
4. Český pohár 
5. Členství v ČSML 
6. Startovné dětských soutěží 
7. Juniorská soutěž ve starší kategorii 
8. Lakrosové promovideo 
9. Evidence rozhodčích 
10. Sjednocení barev helem 
11. MS Denver 
12. Sporťáček a Ladronka 
13. Granty ČSML 
 
Jednání: 
 
1. Možnosti dotací 
Karel přepošle dopis s dotačními programy MŠMT prostřednictvím ČLU. 
Potenciál:  
- Významné akce, které (spolu)pořádáme: MS, ME, Memoriál, Winterlaxcup, Prague Cup... – 
nutno podat do 23. 9. 2013 přes ČLU (Andrea). 
- Údržba: podmínkou vlastnictví zařízení nebo  nájemní smlouva na 10 let – nutno podat do 
23. 9. 2013. 
- Talenti: podat do 11/13, obvyklá spoluúčast je 30 %. 
 
Je třeba sepsat, co budeme za ČSML uplatňovat. 
 
ČLU dostala 50 tis. na talenty na rok 2013. 
 
 
2. Rozvojový grant MHMP 
- Ondřej se zúčastní workshopu 15. 9.  



Český svaz mužského lakrosu  
Rektorská 9  
108 00 Praha 10  
IČO 00406732  
DIČ CZ00406732 

 
- Pavel rozešle VV smlouvu s podmínkami grantu. 
- Grant je do 30. 6. 2014, ke konci roku je třeba poslat zprávu 
 
 
3. Zdravotní prohlídky 
- Zdravotní prohlídky u výkonnostních sportovců jsou povinné. 
- Prohlídky jsou na 12 měsíců. 
- V přihlášení do soutěže musí být klauzule, že klub ručí za to, že hráči jsou způsobilí. Tzn. 
musí zajistit, aby hráči měli zátěžovou prohlídku. 
- ČSML doporučí dr. Větvičku pro provádění prohlídek. Karel dojedná s dr. Větvičkou, co 
můžeme hráčům nabídnout. 
Příloha – text z Pavlova mailu popisující situaci. 
 
 
4. Český pohár 
- Honza jako vedoucí soutěží je odpovědný za průběh ČP. Speciálního vedoucího ČP hledat 
nebudeme. Honza osloví Jirku Malinu a Martina Preislera ohledně uspořádání jednotlivých 
turnajů. 
- Propozice jsou sepsány, do 30. 9. je termín přihlášení pro týmy. Je třeba týmy zaurgovat, 
rozeslat info a dát článek o ČP na web (Honza). 
 
 
5. Členství v ČSML 
- Junioři účastnící se JLigy musí být od 1/2014 registrováni v ČSML. Ondřej a Míša připraví 
registrace.  
- Od roku 2014 je členský příspěvek aktivního hráče 500 Kč, aktivních juniorů ??? 
 
6. Startovné dětských soutěží 
- Tonda Gottwad poslal rozpočet, který má rezervu. Káča spolu s Tondou rozpočet zkontrolují 
a přiblíží co nejvíce realitě. 
 
 
7. Juniorská soutěž ve starší kategorii 
Vzhledem k malému počtu hráčů by další pravidelná soutěž, tj. závazek pro týmy a hráče, 
nebyla vhodná. Doporučujeme přátelské zápasy eventuálně uspořádání turnaje, který bude 
motivací. 
Účast U19 v doprovodném turnaji WILC 2015 – diskuse, rozhodnutí zatím odloženo. 
 
8. Lakrosové promovideo 
Měch počítá s tím, že ho udělá, ale potřebuje zadání: Co je cílem, co očekáváme, nástin 
scénáře: 
Představení lakrosu, lákadlo pro nové zájemce: „lakros od dětí po starce“, „radost, emoce, 
pospolitost, fanoušci“, „všichni to chtějí hrát“, „nikdo se u toho nezraní“, pozitivní. 
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9. Evidence rozhodčích 
Rozhodčí mají být neplatící členové svazu. Míša zkontroluje členství a doladíme to v 
registraci. 
 
10. Sjednocení barev helem 
Káča připomene týmům, klubům, že tato povinnost napřesrok nastane. 
 
11. MS Denver 
30. 9. je termín potvrzení účasti FIL. 
Lenka založila účet. Pavel obešle hráče s tím, že abychom tým vypravili, je podmínka, že do 
15. 9. bude na účtě úhrada zálohy od 15 hráčů.  
 
12. Sporťáček a Ladronka 
Má na starosti Pavel Došlý. Vše je připraveno. Obdobně Ladronka, kterou koordinuje Petr 
Poupě. 
 
13. Granty ČSML 
Pravidla pro rozdělování peněz. Grant je 317 tis.: 6000 rozhodčí, 36 tis. trenéři, 270 tis. 
vybavení 
Co je „vybavení“? - je to hřiště?  
Jak s procentuálním rozdělením výdajů? 
>> 
Přišly 3 žádosti o grant z klubů.  
 
klub  žádáno  přiděleno 
LCC  110 tis. 50 tis. 
JM  105 tis  50 tis. 
Mal  97 tis  50 tis. 
 
Pavel sestaví podmínky čerpání a s Ondřejem je doladí po workshopu. 
 
100 tis. utratí ČSML, zbytek se rozdělí v grantech klubům 
 
 
 


