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ZÁPIS ze 3. schůze VV ČSML
konané dne 1. března 2017
Přítomni: Michaela Zvarová, Jan Přib, Petr Chmelař, Tomáš Žipaj, Jiří Tilšer, David Plecháček, Martin Hodaň
Místo: sídlo Bělina a Partners, Pobřežní 370/4, Praha 8 - Karlín
Jednání:
1. Úkoly z minulé valné hromady.
• (1), (2) provedeno.
• (3) Dotace MHMP 2016 - klubům připomenut termín (JP).
• (4) Dotace MHMP 2017 - podání žádosti do konce dubna. Zjištěno více skupin, ve kterých lze
žádat o dotace (rozhodčí, JBLL aj.) (JP).
• (5) Provedeno, kluby informovány, zatím bez požadavků vůči ČSML.
• (5) Dotace a příspěvky od velkých firem - pro JT a MH se založí email pro tyto účely (PCh) – JT
a MH informují PCh, jaký e-mail chtějí.
• (6) Převod dispozic k účtům, změna banky u provozního účtu neprovedeno - urgovat u Karla
Poupěte (PCh).
• (16) Loga NBLL, NFLL, JBLL – stále řeší studio Mowshe s Pavlem Semerákem, jednotná
prezentace č. reprezentace (TŽ); bannery lacrosse.cz a svazu na utkáních budou řešeny
v rámci dotačních smluv - povinnost příjemce dotace/grantu vyrobit banner a vyvěšovat na
všech lakrosových akcích (PCh ve spolupráci s JP – smlouvy o dotacích/grantech).
• (17) Založí se business účet paypal ČSML a na webové stránky ČSML se umístí tlačítko Donate
(paypal) (PCh).
2.

Příprava MEf U20 (2019) - hledání trenéra a realizačního týmu má na starosti MH.
• Domluvit se s Prague Sports na podmínkách pro český tým (PCh).
• Hledání trenéra, příprava týmu - řešit na další schůzi VV.

3.

Plán práce
• Cíle na rok 2017:
a) zkvalitnění a zintenzivnění komunikace na FB, webu a v médiích, zlepšení propagace lakrosu
v ČR
b) založit jeden nový klub
c) stabilizace rozhodčích a fungování KR
• Cíle na období 2016-2019:
a) každý rok jeden nový klub
b) získat strategického partnera pro NBLL/NFLL
c) spustit juniorskou fieldlakrosovou soutěž
d) sehnat další stabilní zdroj financí
e) prosadit streamování zápasů, online zápisy
f) příprava na všechny mezinárodní akce s důrazem především na MEf U20

4.

Návrh rozpočtu 2017 (přiložený dokument; schvaluje VH)
• Hlasováno: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

5.

Financování JBLL 2017/2018
• Varianta, že svaz nebude rozdělovat peníze do klubů na pořádání JBLL, ale přímo financovat
pronájmy apod. (nutné prověřit zejména u JME, zda je možné, aby svaz hradil nájemné za
halu) (JT).
• Návrhy na vyvážení nákladů (startovné vs. platby hrazené svazem) JBL se připraví na další
schůzi VV, zjistit u klubů jejich představy a možnosti, zjistit přesné náklady na haly a hřiště –
dotazník klubům (JT).

6.

Program Patron - JP osloví pražské kluby ohledně výběru svého patrona, v rámci programu svaz hradí
cestovné (PCh aktualizuje popis programu na webu (ČSML/Rozvoj), administruje JP – připraví formulář
žádosti o dotaci)

7.

Finanční podpora na výjezd juniora na kemp/školu do zahraničí.
• Kontaktovat zahraničí - Bill Kaden, John Hetzel a poslat kontakt na Will Mraz (řeší JP)

8.

Návrh na zrušení poplatků za přestupy a hostování (100 Kč)
• Hlasováno: pro: 7, proti: 0, zdržel se:0

9.

Chrániče zubů pro NBLL a JBL – bude řešeno na další schůzce VV.

10. Připravit rozpočet a doprovodný program na finále NBLL (TŽ a MH).
11. Kalendář na webu lacrosse.cz - návrhy na podobu a vylepšení poslat PCh.
12. MH a TŽ zjistí od klubů, které se účastní různých sportovních veletrhů a dalších akcí (především RAD,
JME a SIS), jaké propagační předměty týkající se ČSML a lakrosu obecně (bannery, vlajky, stojany
apod.) by uvítaly a bylo by vhodné na těchto akcích používat, a poptají jejich výrobu (cenová nabídka).
13. Na základě schváleného návrhu rozpočtu mohou kluby žádat o granty ČSML na rok 2017 – termín
podání žádostí je do 31. května; v rámci tohoto programu bude RAV, KČP, ZBR a WBO poskytnuta
dotace minimálně ve výši uhrazených příspěvků za rok 2016, jak bylo přislíbeno (PCh aktualizuje popis
programu na webu (ČSML/Rozvoj), JP připraví formulář žádosti klubu o dotaci, zašle PCh k vyvěšení).
14. VV ČSML vyhlašuje konkurz na vedoucího NFLL. Zájemci mohou přihlášky podávat do 1. dubna na
adresu cmla@lacrosse.cz. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, e-mailovou adresu a stručný
popis záměru. PCh vyvěsí oznámení na web.
Jednání ukončeno 21:30 hod.
V Praze 1. března 2017
Zapsal: Tomáš Žipaj
Ověřil: Petr Chmelař
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