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Zápis ze schůze VV ČSML

konané dne 31.5.2014

Přítomni: Jan Barák (JB), Ondřej Mika (OM), Michaela Zvarová (MZ), Pavel Semerák

(PS), Karel Poupě (KP)

Omluveni: Matěj Řezníček (MŘ)

Místo: Vykukových 22, Radotín

Na pořadu:

1. V návaznosti na závěry VH dopracuje OM zprávu o hospodaření do 6. 6. 2014.

2. OM připraví seznamy pro kontrolu členské základny do 6. 6. 2014. 

3. Řešena otázka Komise rozhodčích, kdy jediným členem je Vojtěch Schaffner. Nutno 

zajistit plnohodnotnou komisi.

4. OM a KP doladí převod sídla ČSML do Radotína.

5. Splatnost členských příspěvků odsouhlasených na VH se stanovuje pro rok 2014 na 

30. 6. 2014, a dále vždy do 31. 3.

6. JB zkoordinuje podzimní termíny ELL, NFLL a ČP vč. eventuálních turnajů v Malešicích 

a Pardubicích (září, říjen). PS informoval, že během léta by měla být na hřiště 

v Malešicích položena umělá tráva.

7. Granty MHMP je bezpodmínečně nutné vyúčtovat do 30. 6. Vzhledem k časové 

náročnosti procesu vyúčtování nutno zaslat všechny platby jednotlivých pražských 

týmů nejpozději do 10.6.2014.

8. JB opětovně apeloval na nutnost juniorských týmů. Bude se konat fieldlakrosový 

kemp pro juniory pořádaný LCC a Plzní, a to 14. 6., pravděpodobně v Radotíně.

Podrobnosti upřesní JB.

9. PS informoval o postupu přípravy na MS v Denveru 2014: Hráči si ze svého nakoupili 

letenky. Ubytování bude na Univerzitě Denver. Odlet z ČR bude 7.7., návrat 21.7. 

Čtyři krajánci potvrdili účast: Konezcny, Kralovenec, Munk a Uhl. Všichni již byli 

schváleni FIL. I nadále platí, že majoritu nákladů si hráči hradí sami, ČSML uhradí 

startovné (cca 30 tis. Kč) a náklady na rozhodčí (cca 70 tis.Kč).

10. PS informoval o jednáních, které za ČLU a ČSML vedl během MAH: 
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Four-Nations Cup: Zástupce Israele navrhl, aby se víkend před MAH (17.-19.4.2015) 

hrál v Radotíne turnaj 4 zemi jako příprava na WILC v Buffalu. Optimální sestava: 

Israel, Finsko, Německo (možná Anglie) a ČR. Hrálo by se pátek až neděle (každý 

s každým). Finále (pokud by se chtělo hrát) by mohlo byt event. namísto utkání 

hvězd v rámci MAH. Zástupci Radotína se záměrem souhlasili.

Euro Nations Cup: Němci přišli s návrhem, aby se drážďanský turnaj (Lax in the Box) 

přesunul na víkend po MAH, tzn. na 2.-4.5.2015 s tím, že by rádi využili účasti týmů z 

USA a CAN a uspořádali turnaj pro 8-12 tymu, tzn. národní tymy Evropy a klubové 

tymy ze zámoří. Pro Israel je tento termín pozdě a tohoto se nezúčastní. Za ČR si 

nejsme jisti, zda by naši hráči zvládli hrát 3 víkendy po sobě. Lze řešit tak, že bychom 

na Four-Nations Cup postavili jiny tým než do Drážďan. ČR by se ale obou turnajů 

měla zúčastnit.

WILC 2015 + Irokezové: WILC bude v terminu 18.-26.9.2015 a Irokézové nás pozvali 

k exhibičním utkáním před WILC do jejich rezervací. Byli by rádi, pokud bychom 

přivezli jak seniorský, tak juniorský tým. Náklady na tuto "Tour" by hradili oni. Finové, 

Izraelci a Němci potvrdili, že dostali podobnou nabídku. Irokézove nás však ujistili, že 

ČR má prioritu. Současně s WILC chtějí uspořádat také turnaj pro juniory (U-19) -

předpokládaná účast: IRO, CAN, USA, ISR, CZ. Termínově +/- 10.-13.9.2015. Reakce 

ČR: juniory rádi přivezeme, ale pouze za předpokladu, že náklady budou 

minimalizovány (především ubytováni). Irokézove souhlasili.

Jednání s Němci: - Proběhlo jednání jak s Rossim (prezident D-Lax), tak se Simonem 

(viceprezident D-Lax pro box lakros). Potvrdili jsme si, že v našem vzájemném zájmu 

je rozvíjet jak field, tak box. Chceme navázat co nejužší spolupráci a to jak sportovní

(turnaje, poháry, výměna rozhodčích, atd.), tak diplomatickou (podpora vzájemných 

kandidatur ELF, FIL, atd.). PS se s Romanem Pokorným chystá na Berlin Open, aby

tam jednali již o konkrétních návrzích (jednání FIL v Denveru, CZ-GER Cup, Drážďany 

2015, ME field 2016, ME box 2017, atd.).

Zaznamenali: O. Mika, P.Semerák

1.6.2013




