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Zápis ze schůze VV ČSML 
konané dne 10. 3. 2016 

 
Přítomni:  Michaela Zvarová (MZ), Pavel Semerák (PS), David Plecháček (DP), 

Ondřej Mika (OM), Jan Barák (JB), Karel Poupě (KP) 
 
Místo:  Sportovní hala, ul. U Starého stadionu, Praha - Radotín  
 
Na pořadu: 

 
1. JBL, podpora dětí a juniorů: Webový výsledkový servis JBL byl zprovozněn. Za rok 

2015 bylo jednotlivých týmům za juniory vyplaceno celkem 77.000 Kč. Se Sokolem 
Zbraslav byla za podmínky účasti v jarní části JBL uzavřena dotační smlouva a zaslána 
dotace 20.000 Kč.  

 
2. NBLL 2016: Liga byla zahájena 21.2. Přetrvává problém s rozhodčími, kteří na 

několik utkání nedorazili v potřebném počtu. Toto bude řešeno finančním postihem 
pro týmy, které měly rozhodčí dodat. VV požaduje doplnit do technického rozpisu ligy 
veřejnou nominaci rozhodčích – zajistí PS s V.Schaffnerem. 

 
3. Komise rozhodčích: VV jmenoval novým vedoucím rozhodčích Michala Chmelaře. 

Jeho funkční období začne od 1.5.2016, do té doby organizuje rozhodčí Vojtěch 
Schaffner. Vedoucí bude mít na starosti nominace, hodnocení, školení atd. pro NBLL, 
NFLL, JBL a dostane finanční odměnu 3.000 Kč/rok. 
 

4. Minifieldová liga: VV vítá snahu P.Chmelaře organizovat soutěž pro začínající týmy. 
Na jaře se uskuteční 4 turnaje: 19/3 Plzeň, 9/4 Č. Pečky, 21/5 Nýrsko, 4/6 Praha 
(Mrázovka). PS dohodne s PCh podmínky podpory této soutěži. 
 

5. Přijetí týmu Wild Boars Šumava: Na žádost týmu Wild Boars Šumava VV 
jednomyslně přijal tento tým za člena ČSML. VV ukládá P.Chmelařovi úkol zavést klub 
do databáze ČLU. Následně se jednotliví členové týmu zaregistrují. KP ocenil 
schopnost tohoto týmu zaregistrovat se do spolkového rejstříku. 
 

6. Podpora lakrosu v Brně: Týmu Ravens Brno byla převedena dotace 20.000 Kč na 
lakrosovou výbavu. VV má zájem, aby se tým začal účastnit soutěží, např. minifieldu. 
 

7. Tým v Červených Pečkách: od podzimu 2014 funguje nový tým pod vedením 
Tomáše Adamce. Hráči ve věku 18-26 let. Trénují především field, neboť mají 
k dispozici fotbal.hřiště. PS nabídl pomoc v podobě společných tréninků. Jsou ve 
spojení s P.Chmelařem (minifield). 
 



Český svaz mužského lakrosu, z.s. 
Vykoukových 622/2  
153 00 Praha-Radotín 
IČO 00406732  
DIČ CZ00406732 

 
8. Nové možnosti dotací: KP upozornil na nové programy finanční podpory sportu 

z MŠMT. Pošle bližší informace, které budou následně rozeslány do všech týmů 
s cílem získání max.podpory. 
 

9. Nová účetní pravidla: KP upozornil na nový zákon o účetnictví, kdy je nutnost 
odevzdávat účetní výkazy ČSML na soud. Bude řešit OM a MZ v souvislosti 
s vyúčtováním 2015 a daňovým přiznáním (do 31.3.2016). 
 

10. Jmenování manažerů reprezentace: VV jmenoval Jana Baráka generálním 
manažerem české fieldlakrosové reprezentace (do 31.8.2016). VV jmenoval Romana 
Pokorného generálním manažerem české boxlakrosové reprezentace (do 31.8.2017). 
 

11. E-Box 2016: Turnaj se uskuteční 15.-18.4.2016 v Radotíně. Finové uhradili většinu 
dluhu z loňska, takže se budou moci zúčastnit letošního ročníku. Zatím přihlášeni: 
Irsko, Finsko, Izrael, Švýcarsko, Německo, Polsko, Švédsko a ČR. Zájem projevilo 
Norsko. Zúčastní se rovněž juniorské týmy Finska a ČR. Za českou repre (seniorskou i 
juniorskou) je zodpovědný Roman Pokorný. Rozpis utkání bude zveřejněn cca 
20.3.2016. 

 
12. Spolupráce s Německem: Německo svoji účast na společné přípravě 27.-28.2. v 

hale na JM odvolalo. Namísto toho se uskutečnilo soustředění juniorské reprezentace. 
Německo i nadále stojí o spolupráci s ČR a požádalo o společný víkend 3.-4.12., nebo 
10.-11.12.2016. PS prověří možnosti rezervace haly na JM. Z fieldové spolupráce 
s Německem zatím sešlo. V termínu 5.-8.5. přijede do Prahy na soustředění tým BHC. 
Utká se jak s repre, tak s ligovými týmy. 

 
13. ME 2016: Příprava - jednou za měsíc repre srazy se zaměřením na fyzickou přípravu. 

Uskutečnilo se víkendové soustředění na Lipně. V týmu nyní 30 hráčů. Koučem týmu 
bude Bill Kaden. Tým se zúčastní Prague Cupu v termínu 24.-26.6.2016. Na Berlin 
Open nebyl tým přijat. Odjezd do Budapešti bude pravděpodobně v pondělí 
25.7.20216 odpoledne, první utkání na ME hraje tým ve čtvrtek 28.7. od 13:00 
v Lotyšskem. S organizátory se řeší problém s DPH, která podle nich nebyla zahrnuta 
v ceně. 
 

14. U19 World Challenge: PS informoval, že i letos se uskuteční turnaj juniorů v Six 
Nations. Termín: 24.-28.8.2016 za účasti 2xCAN, 2xIRQ, USA, Izrael, Německo, 
Kostarika, Irsko, Finsko, Squamish a ČR. Tým vede R.Pokorný a A.Oulehla.  
 

15. Sport 5: VV pověřil JB jednat s TV společností Sport5 o možnostech TV pořadů o 
lakrosu v roce 2016 (MAH, NBLL, NFLL, ME,…). 

 
 
Zaznamenali: O.Mika, P.Semerák 
11.3.2016 


