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Zápis č. 27/2020 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne 12.8.2020 
 

            Špindlerův Mlýn 12.8.2020 od 14:30 hod 
 
Přítomni za Radu:   
L.Forejtek (LF), M.Štěpán (MŠ), R.Varga (RV) , S.Kmoch (SK),  
K. Vlček (KV)od 15:30, E. Kurfuerstová (EK) 
Hosté: D. Štrougalová (DŠ), M.Jaroušová (MJ) do 15:00 
Omluven: F. Brýdl (FB)  
Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu a usnesení  
3. Ekonomika 
4. VV informace aktuální  
5. Různé  
 
Rada souhlasí s předloženým programem 
Pro 6 
 
27.1 
Publikace „Základy závodního lyžování a kapesní vydání pro trenéry“ 
Rada bere na vědomí, že z vytištěného nákladu 700 ks bude 400 ks rozdáno v každém SpS pro 
žákovskou kategorii. 
Prodej probíhá mj. i přes fan shop za částky 200Kč nečlen/150Kč člen. Kapesní průvodce trenéra 
si budeme prodávat přímo přes úsek a workshopy. 
 
27.2 
Pravidla síň slávy a čestný člen  
Rada pověřuje sekretariát zpracováním podkladu pro pravidla jmenování do Síně slávy a 
Čestného člena a předložením na VV. 
 
27.3 
Investice  
Rada bere na vědomí plán předložených investičních dotací pro AD do roku 2024. 
 
27.4 
Rozdvojení hydrantu na Stohu č.18 a obnova startovací věže na DH a SG na „červené“ 
Rada bere na vědomí objednanou obnovu startovací věže a vybudování hydrantu určeného pro 
injektáž - prolévání sjezdovky Stoh pro tréninky reprezentace. Případný doplatek proběhne 
z rozpočtu OSÚ AD SLČR. 
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27.5 
Paralelní startovací zařízení  
Rada schvaluje dokoupení softwaru a doplňkové baterie za předběžnou cenu 3000 Euro tak, 
aby bylo možné dle aktuálních pravidel FIS pořádat paralelní závody kategorie FIS 
Zároveň pověřuje LF objednávkou. 
Pro 6 
 
27.6 
Reiteralm NC 1.-2.12.2020 GS a SL 
Rada ukládá přidat do kalendáře NC CZE do Reiteralmu, pořadatelem bude úsek AD. 
Rada ukládá sekretariátu a spolupořadateli zpracovat kalkulaci a předložit do 16.9.2020 na další 
Radu.  
 
27.7 
Celosvazový projekt struktury 
Rada probrala veškeré možnosti využití stroje na strukturu a bude dál hledat smysluplné využití 
pro různé kategorie. Preferuje však investice do lidských zdrojů. 
Definitivní rozhodnutí bude na další Radě OSÚ AD SLČR. 
 
27.8 
Masters 2020/21 
Rada odvolává všechny členy komise Masters a zároveň ukládá zástupci Masters v STK Petru 
Seidlovi zpracovat koncept fungování kategorie Masters, včetně plánu uspořádání závodů 
v sezoně 2020/2021. 
Pro 5 - Proti 1 
 
27.9 
VSCM – rozdělení návrh, finance Talentovaná mládež 
Rada bere na vědomí předložené návrhy rozdělení rozpočtu VSCM. Rada schvaluje členy VSCM 
ve složení: 
Zabystřan, Forejtek, Nová, Klinský, Muller, Pospíšilová 
Rada schvaluje příspěvek 50 tis. Kč pro každého člena VSCM z rozpočtu VSCM. 
Pro 6 
Rada schvaluje příspěvek 50 tis. Kč pro členy RDB, kteří nejsou členy VSCM (Staszowski, 
Kmochová) 
Pro 6 
Rada pověří vybraného trenéra uspořádáním ledovcového kempu pro členy SCM před sezónou, 
financování proběhne z programu TM. 
Pro 6 
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27.10  
Žádost kompenzace V. Kučera 
Rada neschvaluje žádost o kompenzaci V. Kučery, jelikož je v rozporu s koncepcí RDJ a zároveň 
doporučuje dodržovat metodické doporučení trenérů RDJ v plánování přípravy mladšího 
juniora. 
Pro 5 – Proti 1 
 
27.11 
Daniel Ryška - schválení fin. částky ve výši 36.000,-Kč 
Rada schvaluje příspěvek ve výši z rozpočtu TM, tento se však musí pronákladovat a vyúčtovat 
do 31.12.2020 
Pro 5 – Zdržel se 1 
 
 
27.12 
T.Čevona – live přenos 
Rada bere na vědomí prodloužení spolupráce dle smlouvy o 1 rok do dubna 2021. 
Pro 6 
 
27.13 
Zákaz používání fluorových vosků - informace 
Pro letošní sezónu se řídíme se pravidly FIS na procentní obsah, které budou upřesněny 
v listopadu 2020. FIS bude mít omezené množství strojů na kontrolu množství fluoru, při 
nesplnění bude podléhat diskvalifikaci. 
100 % kontrola bude probíhat při WC, namátková kontrola EP a MSJ. 
 
27.14 
STK proběhne 19.8. v Karlově. Podklady z MetK pro kategorii žactvo připraveny. 
 
27.15 
Rozdělení financí z kapitoly společná soustředění RDA ženy – 697.130,-Kč 
Rada schvaluje rozdělení dle návrhu šéftrenérky EK přidělení financí. 
Finance budou připsány do interní tabulky. 
Pro 6 
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27.16 
Rada se věnovala nevhodným emailům D. Kubeše(dále DK) a pověřuje DŠ  a RV o oficiální 
komunikaci s DK. 
Rada vyzývá DK jako funkcionáře a člena SLČR k chování, vhodnému jeho postavení, především 
k tomu, aby svým jednáním a chováním přispíval k jednotě SLČR, a respektoval zásady 
vzájemného porozumění mezi členy SLČR. Vzhledem k povinnosti člena SLČR řešit spory s jinými 
členy  SLČR nebo jeho orgány vnitrosvazovou cestou, vyzývá Rada DK, jako člena Revizní komise, 
aby způsobem specifikovaným v § 5 čl. 5 Stanov  SLČR, jednal a choval se tak, aby přispíval 
k jednotě  SLČR a respektoval zásady vzájemného porozumění mezi členy  SLČR. 
 
 
27.17 
Žádost Zoe Humlová o přechod do SLČR 
Na základě žádosti Rada doporučuje a schvaluje přestup Zoe Huml do SLČR, který zřejmě bude 
možný až na konci sezóny. Prověříme možnost přestupu před podzimní konferencí. 
Pro 6 
 
Zapsala: Danuta Štrougalová 
Ověřil: Martin Štěpán, Ladislav Forejtek 
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