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ZÁPIS z 2. schůze VV ČSML 
konané dne 30. října 2019 

 
Přítomni: Michaela Zvarová, Jan Přib, Petr Chmelař, Jiří Tilšer, Tomáš Žipaj 
Místo:  Vessan Reality, Vodičkova 41, Praha 1 
 
Program  
2.1  Úkoly z minulých schůzí 
2.2 Schválení manažera MEf 
2.3 Schválení hl. trenéra MEf 
2.4 Příprava valné hromady 2020 
2.5 Povinnost trenérů absolvovat školení třídy C 
2.6 Program na 4 roky (2022-2025) 
2.7 Příprava výběrového řízení na hlavního trenéra a manažera MEb 2021 (Německo) 
2.8 Rozhodčí při JLL – dva či více rozhodčích I. třídy  
2.9 Diskuse 
 
Jednání: 
2.1  - (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 jaře 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 - hotovo 
- 8.7 PCh jedná s P. Haškem o mediální propagaci – zrušeno 
- 8.11/1 PCh si vyžádá rozpočty juniorské a seniorské reprezentace na rok 2020 (do konce roku) – realizační 
tým reprezentace nedodal 
- 8.11/2 PCh si vyžádá plán přípravy juniorské a seniorské reprezentace na rok 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. - 
hotovo 

 
2.2 Kandidát na manažera MEf 2020 Polsko je Adam Šerpán 

- všichni přítomní pro, 
- vydání plné moci zajišťuje JP, koordinaci financování ze zdrojů ČLU zajišťuje PCh 

 
2.3 Kandidát na hlavního trenéra pro MEf 2020 Polsko je Brian Witmer 

- všichni přítomní pro, 
- spolupracuje s P. Došlým a M. Hodaněm, příprava společně s reprezentací U19 
- další podrobnosti řeší PCh společně s oběma výše jmenovanými, Brian Witmer se do práce zapojí po svém 
návratu do Česka po Novém roce, 
- standardní odměna 10 000 Kč pro hl. trenéra.  

 
2.4 Jako vhodný termín valné hromady ČSML je určen 21. březen 2020 

- rozpočet připraví PCh (v zásadě podobný jako pro rok 2019, VV nepodpořil pokračování přenosů z NBLL na 
TVCOM) 
- zprávu připraví PCh - zajistí jednotlivé zprávy od Komise rozhodčích, trenérské sekce, vedoucích soutěží, gen. 
manažer reprezentačního úseku atd. 
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- místo konání – pravděpodobně hala v Radotíně – PCh zajistí prostor 
- na VH bude probíhat volba nové Komise rozhodčích, té současné skončí funkční období. 
  

2.5 VV se zabýval zavedením povinnosti absolvování školení pro trenéry NBLL, NFLL a JLL - od r. 2021. 
- je třeba vymyslet procesní pravidla a povinnost zavést 
- je třeba nabídnout dostatečně kvalitní a atraktivní školení 

 
2.6 Pro VH připravit návrh rámcového plánu soutěží na roky 2022 až 2025 – vypracuje PCh, předloží VV ke 

schválení. 
 
2.7 Příprava a zveřejnění výběrového řízení na hlavního trenéra a manažera pro MEb 2021 v Německu – 

koordinují PCh a JP, zveřejnění buď ještě letos, nebo hned po Novém roce. 
 - podmínky přihlášky do výběrového řízení – připraví JP 

- požadavky ČSML – připraví PCh a JT  
 
 Příprava na MSf 2022 (místo není zatím známo) začne po MEf 2020.  
 
2.8  Rozhodčí při JLL – vždy maximálně jeden rozhodčí I. třídy na jedno utkání 
 - tlak na kluby, aby pomáhaly s rozvojem rozhodčích 
 - nezanedbatelná je také finanční stránka 

- JP ve spolupráci s JT vloží do smlouvy o pořádání turnaje JLL s kluby článek, kde se stanovuje maximální 
odměna pro rozhodčí v jednom utkání na součet odměny pro rozhodčí I. a II. třídy (při utkání řízením dvěma 
rozhodčími) resp. součet odměny pro jednoho rozhodčí I. třídy a dvou rozhodčí II. třídy (při utkání řízením 
třemi rozhodčími). V praxi to znamená, že kluby sice mohou postavit dva rozhodčí I. třídy, ovšem nemohou 
jim oběma uhradit plnou výši tabulkové odměny; 
- PCh informuje KR 

 
2.9 Diskuse 

- zintenzivnění antidopingových kontrol – kontakt na antidopingový výbor JT. 
- výjezd do České Třebové – koordinují PCh a JP 
- stále chybí vyúčtování pokladny Romana Pokorného – 80 000 Kč – zajistí PCh 

  
Shrnutí:  
 
Přijatá usnesení/rozhodnutí: 
2.2 VV schválil Adama Šerpána jako manažera reprezentačního týmu pro MEf 2020 ve Vratislavi 
2.3 VV schválil Briana Witmer jako trenéra reprezentačního týmu pro MEf 2020 ve Vratislavi 
2.4 VV stanovil konání valné hromady na 21. března 2020 
 
Úkoly: 
2.2 JP zajistí vydání plné moci pro Adama Šerpána 
2.4 PCh připraví rozpočet a zprávu pro VH 2020 a zajistí místo pro její konání vč. rozeslání pozvánky 
2.6 PCh připraví návrh rámcového plánu soutěží 2022 až 2026 
2.7 JP ve spolupráci s PCh a JT připraví podmínky výběrového řízení na manažera a trenéra reprezentace na MEb 

2021. 
2.8 JP a JT doplní nový článek do smluv s kluby o pořádání turnaje JLL. 
2.9 JT kontaktuje antidopingový výbor a zjistí bližší informace. 
 
 
Jednání ukončeno ve 21.30 hod. 
 
V Praze 30. září 2019 
 
Zapsal: Petr Chmelař  
Ověřil: Jan Přib 
 


