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ZÁPIS z 1. schůze VV ČSML 
konané dne 28. května 2019 

 
Přítomni: Michaela Zvarová, Jan Přib, Petr Chmelař, Jiří Tilšer, Tomáš Žipaj 
Host: Roman Pokorný 
Místo:  Vessan Reality, Vodičkova 41, Praha 1 
 
Program  
1.1  Úkoly z minulých schůzí 
1.2 Seznámení s plněním rozpočtu 
1.3 Zpráva o JBLL, schválení odměny pro vedoucího JBLL 
1.4 Schválení propozic NFLL 
1.5 Mezinárodní akce v dalším funkčním období (2019–2022) 
1.6 Cíle pro rok 2019 a na další funkční období (2019–2022) 
1.7 Dotace pro V. Bláhu na cestu na MEf U20 do Prahy  
1.8 Přihláška Ostrava Pitbulls do ČSML 
1.9 Vyslání čtyř rozhodčích na MSba úhrada jejich cestovného (80 000  Kč dle rozpočtu + 20 000 Kč z rezervy KR) 
1.10 Vyslechnutí zprávy o přípravě seniorské reprezentace na MSb a juniorské reprezentace na MEf a MSf (Roman 

 Pokorný) 
 
Jednání: 
1.1  Úkoly z minulých schůzí 

- (3.5) JT podniká kroky ve věci oslovování velkých firem – potenciálních partnerů – převedeno na Elišku 
Karáskovou 
- (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 – zrušeno 
- 7.5 JT zajistí víkendový juniorský kemp – probíhá, na jaře proběhl jeden, na podzim se chystá další 
- 7.8 PCh připraví směrnici o odměňování funkcionářů a trenérů ČSML - probíhá 
- 7.10 JP nabídne pozici na jobs.cz – designér webu (ČLU, ale i případně NBLL a NFLL), doplněno o nabídku na 
pozici rozhodčího - probíhá 
- 8.2 TŽ koordinuje přípravu systému trenérských tříd – probíhá, plánuje se podzimní školení zaměřené 
především na trenéry juniorského lakrosu, předběžně od 2021 v NBLL a NFLL povinnost vyškoleného trenéra 
přítomného na lavičce 
- 8.3/1 PCh vypracuje výroční zprávu a rozpočet (schválí VV per rollam) – hotovo 
- 8.3/2 MZ po 31. 12. 2018 připraví přehled členské základny – hotovo 
- 8.4 PCh jedná o streamování utkání NBLL – hotovo 
- 8.6 JP zjistí, jak smluvně ukončit spolupráci s účetní – ponecháme si pí. Fryčovou 
- 8.7 PCh jedná s P. Haškem o mediální propagaci – pobíhá 
- 8.8 JP vypracuje rozhodnutí VV o odvolání TRI – hotovo 
- 8.9 PCh upraví DŘ a publikuje na webu – hotovo 
- 8.10 JP doplní vyúčtování NFLL – hotovo 
- 8.11/1 PCh si vyžádá rozpočty juniorské seniorské reprezentace na rok 2019 (do konce roku) – realizační 
tým reprezentace nedodal 
- 8.11/2 PCh si vyžádá plán přípravy juniorské reprezentace na rok 2019 a 2020 – částečně hotovo, JT 
zapracoval do kalendáře ČSML – tlačit realizační tým, aby komunikoval především o termínech (JT poskytne 
čtecí přístupy ke kalendáři vedoucím lig; úpravy se provádí jeho prostřednictvím) 
- 8.11/3 PCh si vyžádá plán přípravy seniorské reprezentace pro rok 2019 – realizační tým reprezentace 
nedodal, resp. dodal pozdě 
- 8.11/4 JP připraví návrh NFLL v roce 2019 – hotovo 
- 8.12/1 PCh nechá udělat email pro M. Suchomela – PCh ověřit, zda je hotovo 
- 8.12/2 JP od M. Suchomela zjistí seznam škol, které následně obešle s nabídkou ukázkové hodiny – hotovo 
- 8.13 PCh koordinuje přípravu a vedení FLC (včetně finančního rozpočtu) – hotovo 
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1.2 Seznámení s plněním rozpočtu 
 Aktuální částka příjmů od začátku roku je 370 360 Kč. 
 Aktuální částka výdajů od začátku roku je 443 499 Kč.  
 
1.3 Zpráva o JBLL, schválení odměny pro vedoucího JBLL 

– Náměty pro KR plynoucí ze zprávy vedoucího: 
o problém nedostatečného počtu utkání pro povinnost pískat juniorskou ligu vyřešit zvýšením 

počtu „míst“ pro rozhodčí vyšší třídy vytvořením pozice mentora, který by dohlížel na turnaji a 
s rozhodčími by následně konzultoval jejich výkony; 

o školení rozhodčích fieldlakrosu před JFLL, školení rozhodčích boxlakrosu před JBLL; 
o úpravy sazeb po rozhodčí ponechat až na příští rok, až se zvýší více povědomí o dobrých 

odměnách;  
 
– Úprava startovného JLL: 

o od ročníku 2019/2020 budou zúčastněné kluby hradit startovné 4 000 Kč za první družstvo v celé 
soutěži (všechny kategorie, JBLL a JFLL) a 2 000 Kč za druhé družstvo, 0 Kč za třetí a každé další 
družstvo; 

 hlasování: všichni pro 
 

– Odměna pro vedoucího ligy Antonína Gottwalda ve výši 7000 Kč 
o hlasování: všichni pro 

 
1.4 Schválení propozic NFLL 

– Doplnit upozornění na povinnost chráničů zubů, doplnit odkaz na pravidla, podle kterých se hraje 
(Pravidla FIL 2019-2020, na webu lacrosse.cz). 

– LASNAI (12.–13. října) 
– Místo konání superfinále: varianty Pardubice, Praha, Ostrava – řeší JP 

 
1.5 Mezinárodní akce v dalším funkčním období (2019–2022) 

2019 – MEf U20 (zajištěno) 
2019 – MSb (zajištěno) 
2020 – MSf U19 (zajištěno) 
2020 – MEf – výběrové řízení probíhá 
2021 – MEb (Německo) – po MSb 2019 začne příprava 
2022 – MSf (Coquitlan) – po MEf 2020 začne příprava 

  
Po MSb 2019 zavést jasný systém vedení a řízení reprezentačního úseku – vypracovat jasné kompetence v 
této struktuře:  
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1.6 Cíle na rok 2019 a na další funkční období (2019–2022) 
– Cíle pro rok 2019: 

a) Zkvalitnění a zintenzivnění komunikace na FB, webu a v médiích, zlepšení propagace lakrosu v ČR 
b) Jeden nový klub 
c) Zajištění reprezentace na MSb a MEf u20 
e) Nový/inovovaný web 
f) Upřesnění struktury vedení reprezentačního úseku 

o hlasování: všichni pro 
 

– Dlouhodobé cíle (2019–2022) 
a) Každý rok jeden nový klub 
b) Získat strategického partnera pro NBLL/NFLL 
c) Zajistit přípravu na všechny mezinárodní akce 
d) Vybudovat systém trenérského vzdělávání a klasifikace 

o hlasování: všichni pro 
 
1.7 Dotace pro V. Bláhu na cestu na ME do Prahy 15 000 Kč  

– VV vyzývá manažera reprezentace k řádnému požádání o dotaci, podmiňuje předložením plánu 
a rozpočtu přípravy na MSf u19; 

– vzhledem k tomu, že V. Bláha již obdržel dotaci v minulém roce, je třeba řádně zdůvodnit, proč by měl 
tady být, v čem je nepostradatelný. 

 
1.8 Přihláška Ostrava Pitbulls do ČSML 

– ČSML obdržel přihlášku nového klubu LK Ostrava Pitbulls, z.s. VV hlasoval o členství nového klubu. 
o hlasování: všichni pro 

– PCh provede příslušnou úpravu DB ČLU 
 
1.9 Vyslání čtyř rozhodčích na MSb a úhrada jejich cestovného (80 000  Kč dle rozpočtu + 20 000 Kč z rezervy 

KR) 
– KR navrhla čtyři rozhodčí (M. Baruška, R. Košťál, T. Rod a M. Tilšer) na MSb; schválení jejich vyslání  

o hlasování: čtyři pro, jeden proti 
 

– schválení úhrady cestovného dle rozpočtu ČSML 80 000 Kč +20 000 navíc z rezerv KR. Podmínka úhrady: 
v případě, že rozhodčí neprojde fyzickým nebo antidopingovým testem, vrátí svou část cestovného. 

o hlasování: čtyři pro, jeden se zdržel 
 

 
1.10 Vyslechnutí zprávy o přípravě seniorské reprezentace na MSb a juniorské reprezentace na MEf a MSf 

(Roman  Pokorný) 
– je třeba, aby úsek reprezentace vypracoval včas plán přípravy, aby bylo možné upravit obě ligy a další  
– lakrosový kalendář na Google (https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1E_trXZ-

vOqiJEQ3RfSaQWVtvzyeZcAc-rfD4cR0g-Cg/edit#gid=1436629429) – spravuje JT 
 
 
  

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1E_trXZ-vOqiJEQ3RfSaQWVtvzyeZcAc-rfD4cR0g-Cg/edit#gid=1436629429�
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Shrnutí:  
 
Přijatá usnesení/rozhodnutí: 
1.3 VV ČSML schválil startovné pro JLL 2019/2020 (JBLL + JFLL) ve výši 4000 Kč za první družstvo, 2 000 Kč za druhé 
družstvo a 0 Kč za třetí a každé další družstvo v soutěži. 
1.3 VV ČSML schválil vyplacení odměny vedoucímu JBLL. 
1.4 VV ČSML schválil propozice NFLL 2019 s uvedenými úpravami. 
1.7 VV ČSML schválil cíle pro rok 2019 a dlouhodobé cíle (2019-2022). 
1.8 VV ČSML schválil přihlášku LK Ostrava Pitbulls do ČSML. 
1.9 VV ČSML schválil vyslání rozhodčích M. Bartušku, R. Košťála, T. Roda a M. Tilšera na MSb a úhradu nákladů na 
jejich cestu. 
 
 
Úkoly: 
(4.8) PCh vyhledá osobu, která bude ochotná pořádat Hráče roku – probíhá  
(7.5) JT zajistí víkendový juniorský kemp – probíhá, na jaře proběhl jeden, na podzim se chystá další 
(7.8) PCh připraví směrnici o odměňování funkcionářů a trenérů ČSML - probíhá 
(7.10) JP nabídne pozici na jobs.cz – designér webu (ČLU, ale i případně NBLL a NFLL), doplněno o nabídku na pozici 
rozhodčího - probíhá 
(8.2) TŽ koordinuje přípravu systému trenérských tříd – probíhá, plánuje se podzimní školení zaměřené především na 
trenéry juniorského lakrosu, předběžně od 2021 v NBLL a NFLL povinnost vyškoleného trenéra přítomného na lavičce 
(8.7) PCh jedná s P. Haškem o mediální propagaci – pobíhá 
(8.11/2) PCh si vyžádá plán přípravy juniorské reprezentace na rok 2019 a 2020 
1.3 PCh řeší s KR zavedení povinnosti rozhodovat JLL a přípravu školení rozhodčích. 
1.5 Všichni členové výboru ve spolupráci s dalšími připraví návrh kompetencí jednotlivých pozic reprezentačního 
úseku. 
1.8 PCh komunikuje s LK Ostrava Pitbulls ohledně registrace jeho členů a další podpory a upraví DB ČLU. 
 
 
 
Jednání ukončeno ve 23.20 hod. 
 
V Praze 28. května 2019 
 
Zapsal: Petr Chmelař  
Ověřil: Jan Přib 
 


