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ZÁPIS ze 7. schůze VV ČSML
konané dne 28. června 2018
Přítomni: Michaela Zvarová, Jan Přib, Petr Chmelař, Jiří Tilšer
Omluveni: Tomáš Žipaj
Místo: Vessan Reality, Vodičkova 41, Praha 1
Program
7.1
Úkoly z minulých schůzí
7.2
Trenér pro MEfU20 2019 a MSfU19 2020 (a další akce)
2
7.3
Pronájem skladu (Lessmess, 2 060 Kč měsíčně 3,5 m )
7.4
Seznámení se závěry z VH ČLU a schůzky účetních svazů
7.5
Juniorské soutěže – další rozvoj
7.6
Mezistátní utkání k výročí 100. let české a slovenské státnosti (27. – 28. října)
7.7
Stav příprav NFLL
7.8
Odměňování funkcionářů (vč. manažerů a trenérů reprezentací)
7.9
Odměna pro vedoucího NBLL dle rozpočtu
7.10
Granty ČSML, grant MHMP
7.11
Web ČLU
7.12
Marketing – D. Šeinerová
Jednání:
7.1 Úkoly z minulých schůzí
- (3.5) JT podniká kroky ve věci oslovování velkých firem – potenciálních partnerů - probíhá
- (4.8) PCh vyhledá osobu, která bude ochotná pořádat Hráče roku – probíhá
- (xx) PCh a JP dál řeší propagační prostor a jeho využití v TV Sport 5 – probíhá
- (5.9) Každý člen VV se pokusí najít možnost uložení částky cca 300 až 400 tis. Kč na 6 měs. - zrušeno
- (5.11) PCh zjistí u Karla Poupěte, jaké náležitosti jsou třeba pro vyškrtnutí rezignujících členů VV z rejstříku spolků +
změna stanov – přebírá JP
(6.2.1) PCh se zeptá svazů, co od webu chtějí – ČŽL a ČSI – hotovo
(6.2.2) PCh pošle Jakubovi Hruškovi kontakty na Infonii – hotovo
(6.3.4) JP do 1. února vypracuje smlouvu s rámcovými požadavky, členové VV mu mohou posílat náměty – hotovo
(6.3.5) JP dohodne odměnu s J. Hirnšálem za všechny ligy, PCh bude zajišťovat ukládání do fotobanky ČLU, ostatní
média dle svých správců – hotovo
(6.3.6 a) MZ předá D. Šeinerové přístupy na Facebook – hotovo
(6.3.6 b) PCh dohodne předání přístupů na Instagram (Míša Kurková) – hotovo
(6.3.6 c) PCh zajistí D. Šeinerové přístup na webové stránky – hotovo
(6.4) JP zajišťuje žádost o dotaci MHMP – hotovo
(6.6.2) PCh vypracuje zprávu o činnosti VV – hotovo
(6.6.3) PCh ze shromážděných podkladů sestaví výroční zprávu ČSML, rozešle klubům nejpozději 19. února – hotovo
(6.6.4) PCh vystaví na webu a rozešle klubům pozvánu na VH ČSML (nejpozději 23. ledna) – hotovo
(6.6.5) JP + pí účetní připraví účetní závěrku + přiznání k dani – hotovo
(6.6.7) PCh a MZ připraví zprávu reg. komise – hotovo
(6.6.8) PCh předjedná s KDK úpravu – hotovo
(6.7.1) PCh zahájí jednání s ČT a s Jardou Koubíkem o přenosu utkání NBLL – hotovo
(6.7.2) PCh osloví J. Koubíka nebo Baráka ml. ohledně znělky/jingle NBLL – hotovo
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7.2
Konkurzy
VV vyhlásí konkurz na trenéra field pro MSfU19 2020 a MEfU20 2019 a pro MEf 2020 (Vratislav, Polsko) – PCh
7.3
Sklad
ČSML potřebuje sklad na uskladnění výbavy atd. PCh zkusí zjistit u sebe v domě, ostatní budou hledat jiné levné
možnosti – koordinuje PCh.
7.4
Seznámení se závěry z VH ČLU - podpora sportu ze strany státu
Aktuální situace v dotování sportu ze strany státu. Přefakturace na ČLU, otázka hvizdného – podle stavu v ostatních
svazech zjišťuje Roman Pokorný.
7.5
Juniorské soutěže – další rozvoj
Nová smlouva na pořádání JLL (na sezónu 2018/2019) – jedna smlouva na všechny turnaje (na celou sezónu).
Víkendový kemp pro děti – box, sobota menší děti, neděle větší děti, v Radotíně, co nejdříve určit termín, myšlenkou
nabídnout dětem jiný formát, doplnit různé semináře (strava, pitný režim, pravidla apod.) – JT
7.6
Mezistátní utkání k výročí 100. let české a slovenské státnosti (27. října)
Ano, v Brně (současně s finále NFLL) – Brňáci dají do 31. července záruku místa, rozpočet cca 30 000 Kč (pohár,
Slovensko, Rakousko?, Maďarsko?) - JP
Kontakt na paní z ČT v Brně (reportáž z finále NFLL – PCh)
7.7
Stav přípravy NFLL
Startovné 4000 Kč, JP rozešle upravené propozice. VV schválil propozice (4 hlasy pro)
Zvýšení pokuty za nedodání rozhodčích (klubové, osobní) – úprava disciplinárního řádu na VH (v koordinaci s KR) - PCh
7.8
Odměňování funkcionářů (vč. manažerů a trenérů reprezentace)
Obecně propracovat systém odměňování, odměny nově jmenovaným trenérům, vypracovat inventuru pozic, které by
bylo možné odměňovat, a které nikoliv, VV by rozhodoval jednou ročně o výši odměn, ve formě směrnice - PCh
7.9
Odměna pro vedoucího NBLL
VV schválil vyplacení odměny pro vedoucího NBLL 5 000 Kč dle rozpočtu, podmíněno odevzdáním zprávy.
7.10
Granty ČSML, grant MHMP
O granty ČSML (Fondu rozvoje ) požádali Brno Ravens a Knights Červené Pečky. Grantová komise rozhodne o
poskytnutí grantů.
Příští rok před uzávěrkou informovat písemně kluby (prostřednictvím webu) o možnosti požádat o grant z Fondu
rozvoje.
Grant MHMP
I letos získal ČSML dotaci od hl. m. Prahy ve výši 300 000 Kč. Částku rozdělí Grantová komise (obecně paušál cca
17 000 Kč, zbytek dle počtu juniorských hráčů).
Příští rok informovat kluby s předstihem a určitou část vyhradit na akce klubů (MEb juniorů v Malešicích, výjezd
juniorského týmu JME do Bruselu, Radotín na LASNAI apod.). Letos to nelze, protože mezi udělením grantu
a okamžikem, kdy je nutné magistrátu odevzdat podepsané smlouvy s příjemci, je čas jen asi 10 dnů.
7.11
Web ČLU
JP nabídne pozici na jobs.cz ohledně redesignu webu ČLU
Možnost separátních stránek NBLL a NFLL – JP osloví různé zájemce, zjistí výši nákladů
7.12
Marketing – D. Šeinerová
Kvantitativní kritéria víceméně splněna, počet příspěvků na soc. médiích. Více příspěvků na web lacrosse.cz, vyšší úsilí
při shánění sponzorů a snaha získat prostor (stálý) v mainsteramovaých médiích (sport.cz, idnes, ihned atd.).
V současnosti spíše reportérka než marketingová ředitelka. Chybí např. zprávy a reportáže o přípravě reprezentace,
MSf.
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Doplatek 14 000 Kč, ukončení trvalého příkazu - PCh
Od srpna nová smlouva – pošleme JP náměty na naše požadavky, stejné fin. podmínky.
Shrnutí:
Přijatá usnesení/rozhodnutí:
1. VV ČSML schválil Propozice NFLL 2018.
2. VV ČSML schválil vyplacení odměny pro vedoucího NBLL 2018 ve výši 5000 Kč.
3. VV ČSML schválil doplacení smluvní odměny D. Šeinerové ve výši 14 000 Kč.
Úkoly:
7.2 PCh vyhlásí na webu poptávku na trenéra pro MEf U20 2019 (Praha) a MSf U19 2020 (Irsko).
7.3 PCh koordinuje hledání skladu.
7.5 JT zajistí víkendový juniorský kemp.
7.6 JP získá garanci z Brna ohledně místa a bude dále koordinovat.
7.7 JP rozešle klubům schválené propozice NFLL 2018. PCh dále s KR řeší zvýšení pokuty za nedostavení rozhodčích.
7.8 PCh připraví směrnici o odměňování funkcionářů a trenérů ČSML.
7.10 JP nabídne pozici na jobs.cz – designér webu (ČLU, ale i případně NBLL a NFLL) a zajistí kalkulaci nákladů.
7.11 PCh doplatí odměnu a zruší trvalý příkaz.
Jednání ukončeno ve 22.05 hod.
V Praze 28. června 2018
Zapsal: Petr Chmelař
Ověřil: Jan Přib
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