
Zápis z Valné hromady Odborného sportovního úseku alpských disciplín Svazu lyžařů České 

republiky (OSÚ AD SLČR) . 

Datum a místo konání : 19.6.2020 ; budova ČUS – AULA, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov. 

1. Valnou hromadu (VH) zahájil v 12.16 předseda OSÚ AD SLČR Ladislav Forejtek 

Informace o hygienických opatření v průběhu VH ,na základě souhlasu delegátů může  VH 

proběhnout bez roušek (Forejtek) 

Přítomno 42/50 pozvaných delegátů;  X hostů 

2. VH zvolila:  

zapisovatelé – Stanislav Kmoch, Jan Fiedler 42 PRO/0 PROTI/0 ZDRŽEL 

ověřovatelé zápisu  –  Eva Kurfürstová, Pavel Lipanský 42/0/0 

mandátová komise – Romana Klinská, Jan Špilar, Věra Langmaierová  42/0/0 

3. Zpráva mandátové komise 

 byla zvolena předsedkyně MK Věra  Langmaierová: 

přítomno 43 DHR z 50 pozvaných, kvórum  22 

VH je usnášeníschopná.  

4. VH schválila předložený jednací  a volební řád 43/0/0 

5. Volba pracovního předsednictva –  Martin Štěpán, Robert Varga, Ladislav Forejtek 

 Předseda: Robert Varga 43/0/0 

6. Schválení programu VH   42/0/1 

7. Volba návrhové komise –  Michal Kárník, Miroslav Jarouš, Janoušek 42/0/1 

8. Zpráva o strategii SLČR, 

Lukáš Heřmanský (ústně), T.Eliášová (prezentace bude  k dispozici na webu SLČR) , J.Čeřovský 

9. Vyhlášení Českého poháru družstev a slavnostní ocenění jubilantů (Eva Kurfürstová, Forejtek, 

Heřmanský). 

10. Volba delegátů s hlasem rozhodujícím (DHR) na Konferenci SLČR 2019:  

Ladislav Forejtek, Karel Vlček, Filip Brýdl, Robert Varga, Martin Štěpán, Eva Kurfürstová, Aleš Krýzl, 

Václav Kánský, Roman Podgrabinský, Jiří Langmaier, Jan Fiedler, Pavel Lipanský, Petr Houser, Karel 

Soukup, Miroslav Jarouš.  42/0/1        

    



11. Zprávu o plnění závěrů a usnesení z minulé Valné hromady OSÚ AD SLČR 

Robert Varga  informoval, že minulá VH neuložila žádné úkoly. 

 

12. Zprávu o činnosti OSÚ AD SLČR přednesl Ladislav Forejtek, zpráva je přiložena písemně 

v materiálech VH.  

 

LF doplnil ústně: 

 informaci o závodech sezóny 2019/2020, je možnost uskutečnit MČR do konce roku, 

pravděpodobně v zahraničí,  

 zmínil úspěchy reprezentantů Ledecké, Dobovské, Capové a Zabystřana, 

 informace o spolupráci s resorty a stipendijních programech, Lukáš Heřmanský doplnil informací 

o počtu míst v resortních centrech a jednáních o jejich možném navýšení, 

 Interkritérium a komise FIS children v Říčkách,  

 Informace o nových zaměstnancích OSÚ AD SLČR 2 metodici, noví trenéři juniorů a juniorek, 

 Potvrzení SP na rok 4-5/3/2023, termín EP se nepodařilo zajistit. 

  

13. Zprávu o hospodaření OSÚ AD SLČR přednesl Martin Štěpán (MŠ), zpráva předložena písemně v  

materiálech VH.  

 

MŠ doplnil ústně: 

 Navýšení rozpočtu o 4.5M, 

 Navýšení výdajů na propagaci a marketing, a na pořádání závodů, 

 Nevyčerpala se kapitola SCM (pozdní přijetí metodiků)i a kapitola RD činnost (2.1M, zkrácená 

sezóna), 

 Zdůraznil nutnost plynulého čerpání rozpočtů, 

 Komentoval jednotlivé kapitoly návrhu rozpočtu uvedené v materiálech VH. 

 

Doplnil Pavel Lipanský částka 3.2M ze zisku SP bude k dispozici v rozpočtu průběžně během  příštích 3 

let. 

R. Souček – proč nebylo čerpáno v položce územních celků (položka 62), MŠ – nebylo předloženo 

vyúčtování. 

 

MŠ případné příjmy z marketingu získané  v roce 2020 budou převedeny do rozpočtu 2021. 

 

14. Zprávy o činnosti jednotlivých komisí OSÚ AD SLČR a trenérských rad: písemně v materiálech 

 

Ústně doplnili: 

 

Eva Kurfürstová  - informace o struktuře, činnosti a výsledcích RD žen v minulé sezóně a o složení RD 

žen na sezónu 2020/2021. 

 

Jan Fiedler - informace o struktuře, činnosti a výsledcích RDJ v minulé sezóně a o složení RDJ na 

sezónu 2020/2021. Dobré výsledky Davida Kubeše a Adama Klímy na MSJ. Profesionalizace týmu RDJ, 

k Vlado Kovárovi a Tomáš Hvoreckému se přidali Pavel Fišer (asistent muži) a Jan Čermák (ženy). 



 

15. Zprávu revizní komise OSÚ AD SLČR přednesl Jiří Langmaier.  

 

Ústně doplnil - revizní komise řešila 3 stížnosti a jeden dotaz. Kristián Gittler (nominace do RDŽ), SK 

Velké Meziříčí (hodnocení činnosti středisek), Martin Kudělásek (dovednostní závody). Usnesení jsou 

v příloze materiálů VH. 

 

16.  Diskuse k předneseným zprávám 

  

 Robert Varga informoval o organizaci diskuse. 

 L.Forejtek – smlouva s Möltallem, dohoda o činnosti RD, možnosti slev pro členy SLČR 

 P. Lipanský – informace o jeho aktivitě v komisi pro změnu stanov, navrhoval změnu ve smyslu 

umožnit přítomnost předsedů úseků na jednání Výkonného výboru. (VV) SLČR, návrh nebyl přijat 

 L.Heřmanský – nevidí tuto změnu jako potřebnou, předsedové úseků se mohou jednání VV 

účastnit a jednotlivé a úseky mají své zástupce ve VV.  

 Š.Mastný – informace o činnosti Masters. Otevřena kategorie OPEN (do věku 35 let). Nárůst 

počtu závodníků, medaile na SP Masters (Hrstka, Horáček). 

 J.Černý – informoval o tom, že je znalcem pro bezpečnost a rizika při lyžování. Jeho expertiza 

může pomoci při jednáních o plánování i rozšiřování sjezdovek. 

 I.Cap – vidí rozpor mezi strategií SLČR a činností Rady ÚAD. U RD žen je snaha „tlačit“ společná 

soustředění.  Vidí cestu v „rozpuštění“ položky společných akcí ve prospěch činnosti jednotlivých 

týmů. Proč musí závodnice využívat plán Yarmill? Vedení SLČR a ÚAD by mělo sloužit členům 

SLČR.  Ztratil důvěru v TR žen. Rozpory v zápisech TRŽ. Postavení TR je obecně neúnosné. Zápisy 

z rad jsou neúplné. Výsledky žáků a juniorů jsou z jeho pohledu fiaskem. Na „tlačení“ společných 

soustředění reagovala šéftrenér žen Eva Kurfürstová, která zdůraznila, že od podzimu 2018 

nedala jediný podnět ke konání společného soustředění a tudíž čerpání financí z rozpočtu RDA 

žen nebylo podmíněno společnými soustředěními a všechny finance byly členkám RDA žen 

rozděleny do individuálních příprav a vyplaceny.  

 

 

Robert Varga navrhl hlasovat o ukončení diskuse. 36/0/3 

  

17.  Návrh rozpočtu OSÚ AD SLČR na rok 2019 a komentář k rozpočtu přednesl Martin Štěpán. 

 

Připomínky z pléna budou zapracovány v návrhu usnesení. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl schválen v původním předloženém znění. 40/0/2 

 

18. Návrh Usnesení VH OSÚ AD SLČR přečetl Michal Kárník. 

 

Michal Kárník informoval, že s v návrhu usnesení objevily dva body. O těchto bodech proběhla 

diskuse.  

bod I. Pouze aktivní člen SLČR se může podílet na čerpání rozpočtu ÚAD SLČR.  8/29/6 



bod II. Možnost individuálního čerpání rozpočtu z kapitoly rozpočtů společná soustředění RD. 33/3/6 

Návrh usnesení  byl schválen bez bodu I. původního návrhu.  39/0/0 

 

Valnou hromadu  ukončil ve 14:42 Ladislav Forejtek. Přítomno bylo  39 DHR. 

Mimo program VH prezentoval následně L.Forejtek informaci o plnění  programu a nadcházejících 

akcích OSÚ AD SLČR. Prezentace bude k dispozici na webu ÚAD SLČR. 

 

Zapsali: Stanislav Kmoch, Jan Fiedler 

Ověřili: Eva Kurfürstová, Pavel Lipanský     V Praze 19.6.2020 


