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Zápis č.36/2016 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne 6.6. 2017 

              

V Praze dne 6.6. 2017 od 16:00 hod 

 

Přítomni za Radu:  A. Krýzl(AK), D. Štrougalová(DŠ), P. Houser(PH),R. Varga (RV) 

Hosté:    Jan Fiedler (JF) 

Od 18:00:   J. Langmaier (JL), T.Bank(TB) 

 

 

Program:  

1. Kontrola zápisu a usnesení – PH 
2. RDž – schválení návrhu KM 
3. Usnesení z VH 2017  
4. Zprávy z konference FIS Portorož 2017 
5. Marketing - AK 
6. Don Quiet - počty, dodatek smlouvy, žádost z RDA žen – DŠ 
7. Komise, Rada OSÚ AD - odstoupení, kooptace osob v komisích a v Radě OSÚ AD – AK,DŠ 
8. Ekonomické informace - Čerpání rozpočtu OSÚ AD 2017, vnitřní dělení RDA – JL, AK 
9. Hodnocení oponentur SCM, SPS – lokace, žádosti, plán 2017/18 - PH 
10. Harmonogram II.pol. 2017 – návrh – DŠ 
11. Různé – (Audi, náklady na skútry pojištění) 

 

 

30.14 

WC Špindlerův Mlýn 

Vzhledem k náročnosti a složitosti tohoto úkolu nutná další jednání s potencionálními 

partnery, TMR, Melidou, VV SLČR. Rada OSU bude průběžně informována.  

Po domluvě s AK a PL jednal L. Sobotka I. Ratajem. Dalším jednáním o SP – podíly, rozpočet – 

za Melidu a TMR pověřen Č. Jílek – jednání za účasti LS, AK, PL, DŠ by mělo proběhnout 

začátkem června. 

Úkol trvá 
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35.6  

Schválení RD pro sezónu 2017/18 
 

Systém zůstává otevřený = po splnění kritérií během sezóny budou mít nárok 
na vstup do RDJ. 

 
Rada se přiklání k názoru TRJ a nezařazuje závodnice Sommerová, Vanická a 
Gašparíková. 
 
Rada navyšuje budget šéftrenéra TRJ o 45.000,-Kč na zabezpečení 
společných soustředění juniorů. 
 

           
 
36.1 

Rada kooptuje 7.člena Rady OSÚ AD SLČR Jana Fiedlera  
Pro 4 

 
 
36.2 

Rada schvaluje předložený návrh Trž na reprezentační družstvo žactva pro sezónu 
2017/18. 

Pro 5 
 
36.3 
Usnesení z VH 13.5.2017 
bod b 
Žádost o navýšení státního příspěvku na reprezentaci v alpském lyžování. 
Rada pověřuje RV projednáním na dozorčí radě SLČR 
bod c 
Zadat Svazu nacenění interního vstupu pro zobrazení rozpočtu a jeho čerpání pro 
úsek AD 
bod d 
Rada žádá o předložení koncepce trenérské rady RDA a RDJ, KM a EkoK na OH cyklus 
2018 – 2022. 
Návrh na postup při plánu zajištění finančních prostředků. 
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36.4 
Zprávy z Portorože 
Rada bere na vědomí zprávy z konference FIS z Portorože. 
Zprávy od O. Křížové, T. Banka, P. Seidla a B. Zemana jsou přílohou zápisu Radu OSÚ 
AD. 
 
36.5 
Marketing 
AK přednesl zprávu o současnému stavu úsekového marketingu 

- nabídka je také součástí Ohlédnutí za sezónou 2016/17 
- noví spolupracovníci 
- nový materiál určený k rozesílání nabídek 
- hledání a použití nových technologií nabídek 
- hledání nových partnerů pomocí našich členů 
- Monínec akce pro žactvo a případně jejich rodiče 

 
36.6 
Don QUIET 
Žádost RDA žen – svrchní oblečení 
Zástupce RDA žen R. Paulath požádal jménem 6 žen z RDA o změnu barevné 
kombinace, a to červené vyměnit za růžovou. 

Pro 3 
Proti 2 

 
Žádost o možnost zakoupení reprezentačního oblečení od rodičů F.Přikryla člena 
SCM OSÚ AD přednesená JF. 

Rada schvaluje možnost zakoupení a domluví u firmy DQ. 
 
36.7 
Komise OSÚ AD 

 Rada potvrzuje nového člena do TRJ po odstoupení T. Banka = Filip Marek. 

 Rada jmenuje na pozici předsedy EkoK Jiřího Langmaiera a pověřuje ho 
doplněním dalšího člena 

 Rada ruší níže uvedené komise 
- Majetkovou 
- Marketingovou 
- Strategickou 

 Rada schvaluje společnou trenérskou radu a  nominační komisi RD dospělých 
ve složení 
- Tomáš Bank 
- Jan Fiedler, Michal Kunst 
- Jan Dubovský, Ivan Cap 

         
 Pro 5 
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36.8 
Hodnocení oponentur SCM, SPS a návrh na další sezónu 
Do dnešního dne nepřišly žádné další žádosti na SPS na druhé pololetí 2017. 
PH seznámil Radu s lokacemi SpS a s obdrženými oponenturami. 
DŠ,PH a ve spolupráci s R. Jirešem připraví návrh zařazení do skupin pro Radu úseku 
ke schválení per rollam. 
 
 
 
36.9 
Harmonogram OSÚ AD 
Rada odsouhlasila harmonogram na II.pol.2017 a po drobných úpravách bude 
zapracován na vysledky.czech-ski.cz. 
 
 
 
36.10 
Ekonomické informace 
JL seznámil Radu s čerpáním financí OSÚ AD. 
Rada schvaluje interní rozdělení financí RDA dle přiložené tabulky. 
Rada schvaluje rozdělení financí pro talentovanou mládež a pověřuje JF předěláním 
tabulky určené pro SCM na II.pol. 2017. 
Rada ukládá PH a DŠ doprecizovat tabulku SpS včetně návrhu financí. 
Rada ukládá DŠ a JL vytvořit zakázku marketing. 
 
 
36.11 
Zápis z KM 
 
Rada bere na vědomí zápis z KM s tím, že systém žákovského lyžování pro sezónu 
2017/18 zůstává zachován. 
 
Nutno doprecizovat nezbytné úpravy systému, které byly navrhnuty na KM a to 
nejpozději do 20.8.2017 tak, aby bylo možné předložit na schůzi STK k zapracování 
do SŘ 2018. 
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36.12 
Různé 

a) Rada ukládá RV na změnu jednacího řádu na VH OSÚ AD SLČR 
 

b) Zapůjčení 2 vozů AUDI pro Top závodníka a úsek OSÚ AD smlouvou mezi 
závodníkem a SLČR.  
Vůz obdrží K. Krýzl a za úsek AD M.Dubovská.   

Pro 7 
   

      
c) Rada schvaluje Nominační kritéria na OH s úpravou předloženou ExpK.

       Pro 6 
 

d) Rada schvaluje Kritéria pro účast a střídání v závodech Světového poháru 
v AD v předložené úpravě. 

Pro 6 
 

e) ExpK navrhla mírné změny v kritériích pro ZOH, upřesnění pro týmovou 
soutěž a doplnění termínů nominace, pro 4 

- navrhuje, zorganizovat jedno 3 denní soustředění pro RDA, 
zaměřené na paralelní slalom a také na starty 

- komise schválila návrh mírné úpravy (jasnější formulace) a 
úpravu střídání v AC v kritériích na střídání ve SP, podle návrhu 
Trenérské rady 

- schválila návrh změny kritérií pro zařazování do RDJ, SCM a 
nominace na MSJ, všude je princip, kdo splňuje pouze v DH, musí 
zároveň splňovat určitou výkonnost v GS, nebo SL 

- komise doporučuje respektovat pravidla ICR v závodech U14 a 
U16, zejména stavba tratí a počet figur ve slalomu 

- komise navrhuje revizi kritérií nominace pro závody v Říčkách a 
Vrátné, buď podle aktuálních výsledků v sezóně, pokud se 
uskuteční alespoň 3 ve SL a 3 v GS.  Nominace se pak může dělat 
podle žebříčku LB, ale musí se vyloučit závody ÚKZ 

- komise navrhuje změnit v kritériích pro zařazování do RDŽ bod o 
součtu 3 disciplin na lepší ze dvou, podle pravidel pro sestavování 
LB. Vždy to tak fungovalo a nový systém se neosvědčil, protože se 
nám do RD nedostávají někteří závodníci s výbornou výkonností 
(Sommerová...) více v Zápisu ExpK ze 6.6.2017 na webu: 
vysledky.czech-ski.cz 

 
 
Zapsal, ověřil: 
D.Štrougalová, A. Krýzl 
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