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Zápis ze schůze VV ČSML

konané dne 4.11.2014

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

(PS), Matěj Řezníček (MŘ)

Omluveni: Karel Poupě

Jako host: Roman Pokorný (RP)

Místo: Nádražní 32, Praha 5 

Na pořadu:

1. PS informoval o průběhu vyúčtování nákladů MS v Denveru 2014. Finální vyúčtování bude 

možné provést až po zjištění, zda pojišťovna uhradí za zrušenou letenku B.Kadena. Mj. uvedl, 

že webový fundrising zajistil příjem cca 85 tis. Kč. Výsledek vyúčtování třeba zapracovat do 

celkového účetnictví ČSML. Zajistí OM a PS.

2. Smlouva mezi ČLU a ČSML o poskytnutí neinvestiční dotace na organizaci sportu pro rok 2014 

byla podepsána ve výši 250.000,-Kč. Vyúčtování musí být provedeno do konce orku. Zajistí 

OM a RP.

3. Evidence členské základny bude nově na webu. Nyní ČLU pracuje na systému. OM dokončí 

evidenci členské základny do příští schůze výboru. S tím souvisí nutnost úhrady členských 

příspěvků nejpozději do 15.12.2014.

4. Granty MHMP: grant za období 2013-2014 vyúčtován a toto vyúčtování MHMP schváleno. Na 

období 2014-2015 MHMP žádný grant našemu Svazu neschválil. Nové granty na období 2015-

2016 mají uzávěrku 15.1.2015. OM připraví a zašle do 30.11. všem pražským klubům 

informace jak postupovat.

5. Turnaj reprezentačních týmů European Invitational se bude konat v Praze 17.-19.4.2015, tzn. 

víkend před MAH. Přihlášené týmy Finska, Irska, Israele a ČR. V jednání tým Anglie a 

Německa. OM připraví na příští schůzi návrh rozpočtu (včetně rozhodčích).

6. Turnaj European National Cup Dresden se uskuteční víkend po MAH, tzn. 1.-3.5.2015. Česká 

republika je již přihlášena. Účast potvrdily týmy Polska, Německa, Švédska a Irska. Pořadatelé 

jednají s týmy Rakouska, Nizozemí, Finska a Anglie.

7. PS vyzval organizátory MAH, aby sdělili jejich představu na podobu pátečního galavečera

(24.4.2015), především pak, zda bude požadováno, aby hrála reprezentace ČR. Pokud ano, je 

nezbytné manažery klubových týmů o tomto záměru informovat a tito nesmí bránit hráčům 

v účasti.

8. NBLL 2015: po diskusi, kdy byly zohledněny připomínky LC Pardubice na příliš krátkou délku 

NBLL 2014, bylo rozhodnuto, že liga bude zahájena již v polovině února s tím, že se až do 

konce března bude hrát v halách (JM, PLZ). ČSML přispěje finančně týmům na pořádání 
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těchto domácích utkání. Pokud LC Pardubice nesežene na toto období domácí halu, bude hrát 

sérii venkovních utkání. Finále bude buď v sobotu 20.6.2015, nebo v pátek 26.6.2015. Přesný 

termín bude určen po zjištění termínu Berlin Open. MŘ zjistí volné termíny v hale JM na 

období 2-3/2015. JB rozešle informaci (propozice) všem týmům. PS zjistí termín Berlin Open. 

Pro účast v NBLL 2015 platí v minulosti vyhlášená podmínka na povinnost každého týmu mít 

aktivní juniorský tým. Po diskusi bylo dohodnuto, že pro nadcházející ročník bude postačovat 

účast každého týmu na juniorských interkrosových turnajích pořádaných ČSML (cca v půlce 

února, popř. okolo turnaje JM).

9. NFLL 2015: Byl diskutován návrh vedoucího NFLL na podobu soutěže v 2015, kdy v září bude 

probíhat MS v boxlakrosu. Varianta A: hrát NFLL bez ohledu na účast na MS. Varianta B: 

zohlednit účast klíčových hráčů týmů na MS tak, že týmy které dodávají většinu reprezentantů 

(RAD, JM, MAL) se do soutěže zapojí až koncem září, pro ostatní účastníky se soutěž 

rozehraje jako letos, tzn. koncem srpna. Vybrána Varianta B s tím, že bylo doporučeno, aby 

finále bylo v první polovině listopadu.

10. Prague Cup bude v termínu 26.-28. 6. 2015.

11. Hrací systémy dalších let - je nezbytné konsolidovat a stabilizovat soutěže (NBLL a NFLL) tak, 

aby bylo možné dlouhodobě plánovat. Varianta A: dvě konkurenční soutěže probíhající 

současně od jara do podzimu. Varianta B: v zimním období NBLL, v létě NFLL. Varianta C: 

v zimním období NFLL, v létě NBLL. Proběhla dlouhá diskuse se závěrem, že toto téma bude 

třeba zodpovědně probrat uvnitř týmů. Bude řešeno během následujícího období.

12. Je třeba doplnit zápis z VH a předchozí schůze VV na web. Zajistí OM a PS.

13. Byla realizována platba 1.500 USD za účast repre týmu na MS v boxlakrosu 2015 – tzn. tým 

ČR je oficiálně přihlášen.

14. ELF vybral pořadatele ME 2016 – bude v Maďarsku. Můžou již být zahájeny přípravy. Výbor 

vyhlásil, že cílem je zisk medaile. 

15. Přepravní obaly na poháry – OM zajistí nabídku na zhotovení obou pohárů (NBLL, NFLL).

16. Další schůze výboru proběhne 28. 11. 2014 v 19:00 v hale v Radotíně. Následující pak 18. 12. 

2014 tamtéž.

Zaznamenali: O. Mika, P.Semerák

10.11.2014




