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Zápis č. 40/2021 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne 16.9.2021 
 

Praha 16.9.2021  

Přítomni za Radu:  

L.Forejtek (LF) - skype, M.Štěpán (MŠ),  S.Kmoch (SK)  

E. Kurfuerstová (EK)- skype, F.Brýdl (FB)- skype, R.Varga (RV), K.Vlček (KV) 

Hosté: D.Štrougalová (DŠ), M.Jaroušová (MJ), V.Klíma, P. Lipanský 

 

Program: 
1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu a usnesení  

3. Ekonomika 

4. Zprávy z přípravy jednotlivých reprezentačních družstev 

5. Pozvánka Plénum říjen 2021 

6. Tisková konference OSÚ AD SLČR říjen 

7. Různé 

 

Rada souhlasí s předloženým programem 

Pro 7  – proti 0 – zdržel se 0 

 

38.1 

Projekt Rejdice 

M. Kunrt představil záměr projektu provozu sportovního tréninků v Libereckém kraji pro 

potřeby trénování v případě trvání protiepidemických opatření i v dalších lyžařské sezoně. 

Rada pověřuje Jiřího Matějů k předložení finálního návrhu na spolupráci tréninkového centra 

a úseku AD. 

Úkol trvá 

 

39.6 

EC muži v termínu 17.-18.1. 2022 bohužel nebude FIS zařazen do kalendáře EC 2021/22 

 

39.9 

Dodatek Melida 2021/22 

Na základě dnešního jednání bude předložen upřesněný Dodatek ke smlouvě s Melidou ke 

kontrole RV a poté předložen vedení obou zúčastněných stran. 

Úkol trvá 
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39.15 

Rada schvaluje zrušení MetK a ukládá Radimovi Jirešovi předložit nový návrh složení MetK 

v počtu max. 5 členů vč. návrhu nového Statutu MetK. 

Úkol trvá 

 

38.16 

Rada pověřuje víceprezidenta a prezidenta SLČR zjištěním kapacity PR osob na sekretariátu 

SLČR i pro účely OSU AD. 

K dnešnímu dni nemáme další informace. 

 

40.1 

Ekonomika  

MŠ přednesl zprávu o hospodaření OSU AD k 31.8.2021 s tím, že společně s DŠ a Petrem 

Machem navrhne změny měsíčních cashflow tak, aby se úsek AD nepropadal v průběhu roku 

do mínusu ve svazovém sledování cashflow. 

Dále MŠ podal souhrnnou informaci o rozpočtových změnách dříve schválených Radou OSU 

AD, které budou předloženy ke schválení na říjnovém Plénu OSU AD. 

 

40.2 

Tisková konference AD  

Rada pověřuje DŠ, aby do 23.9. 2021 upřesnila místo konání tiskové konference AD, a to na 

datum 12.10. 2021. 

Rada pověřuje EK zpracování pozvánky a přípravy materiálů ve spolupráci se sekretariátem. T. 

Haisl domlouvá moderátora T. Budku.  

 

40.3 

Dopis MS v Praze 

Rada pověřuje RV k vypracování odpovědi MS v Praze s návrhem na výmaz občanského 

sdružení IČ 26515407 

Pro 7  – proti 0 – zdržel se 0 

 

40.4 

Kritéria pro účast a střídání v kategorii muži 

Rada schvaluje předložený návrh kritérií a pověřuje sekretariát jejím zveřejněním. 

Pro 7  – proti 0 – zdržel se 0 

 

40.5 

Rada schvaluje žádost o přestup do ČR závodníka Marka Matusinski s FIS kodem 6533432. 

Pověřuje gen. sekretáře zpracováním a zasláním na FIS. 

Pro 7  – proti 0 – zdržel se 0 
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40.6 

STK úkoly 

Dopracovat návrhy na změny a přílohy k SŘ na sezónu 2021/22. 

Rada doporučuje STK vyjmout ze Soutěžního řádu povinnost homologace u závodů kategorie 

„C“ a připravit „Upřesnění pro pořadatele“ s informacemi, jak si zachovat bezpečnost při 

závodech kategorie „C“. Tento požadavek je v přímé souvislosti s požadavky pojištovny skrz 

pojištěním závodů. 

 

40.7 

Zabezpečení výkonnostního sportu 

Rada schvaluje uspořádat kempy před závody FIS konaných v ČR (lokality Pec, Špindl, Kouty). 

Předpoklad až 7 kempů, zabezpečení materiálem a trenéry či metodiky. Předpokládaný náklad 

40.000 Kč bude čerpán z rozpočtu roku 2022. 

Pro 7  – proti 0 – zdržel se 0 

 

40.8 

Rada schvaluje doplnění do nominační komise T. Banka 

Pro 7  – proti 0 – zdržel se 0 

 

40.9 

Čestný člen 

Rada pověřuje jmenováním 3 „čestných členů“ M. Jarouše (člena komise) 

Pro 7  – proti 0 – zdržel se 0 

 

40.10 

Projekt ČEZ 

Tento projekt přepracujeme z žádosti na EC na ČP dospělých v sezóně 2021/22. 

Rada bere na vědomí přepracování tohoto projektu. 

 

40.11 

Smlouva WC 2023 – příprava spolupráce 

Úkol trvá  

 

40.12 

Organizační výbor EC 

P. Lipanský navrhuje složení Organizačního výboru EC přesunout na závod WC žen konaný v 

březnu 2023. 

Pro 7  – proti 0 – zdržel se 0 

 

40.13 

Nabídka na přednášku M. Jelínka 

Rada bere na vědomí nabídku KV na možnost zajištění spolupráce - přednášku Mariana Jelínka 

při školení a workshopech v úseku AD. Tato informace bude předána metodikovi J. Matějů. 
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40.14 

Zpráva z DR Pléna SLČR – S. Kmoch 

- Změna názvu FIS (3 návrhy) 
- Změny v komisích nahlásit do února 2022 
- Od června 2021 je dle vyhlášky EU nezákonné držení vosku, který obsahuje C8. 

DR SLČR upozorňuje na protizákonnost již pouhého držení a používání perfluoroktanové kyseliny 
(PFOA), její soli a chemické látky příbuzné PFOA (jinými slovy fluorovaných vosků obsahujících PFOA) 
viz zde https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1000&from=IT. 
 
Držení těchto látek může kontrolovat např. Policie nebo jiné pověřené orgány jednotlivých států. FIS 
samotné držení těchto látek kontrolovat nemůže a nemá v současnosti technické prostředky jak jejich 
použití při přípravě lyží kontrolovat. 
 
Očekáváme, že Svaz lyžařů a následně i Rada úseku budou o tomto informováni oficiálním dopisem z 
FIS. 
 
 

40.15 

Rezignace T. Hvoreckého na funkci v TRJ. 

Rada bere na vědomí rezignaci. 

 

40.15 

Fungování RDJ chlapci 

1. Přípravné období končí 31.10.2021, dojde k vyúčtování přípravy a k výpočtu zůstatku 
rozpočtu RDJ (předpoklad 160.000 Kč) 

2. Následně budou uspořádána dvě soustředění RDJ-M s příspěvkem 160.000 Kč 
z rozpočtu RDJ – Švédsko (předběžně 17 lyžařských dnů – 10.-30.11) + Rakousko 
(předběžně Reiteralm 4 lyžařské dny – 6.-10.12.), a to za účasti min. šéftrenéra a 
fyzioterapeuta. 

3. Příspěvek RDJ bude rozdělen rovnoměrně na každý den soustředění (předpoklad 7.619 
Kč/den = 160.000 / 21 dnů), budou z něho hrazeny přednostně společné náklady 
soustředění (náklady šéftrenéra + fyzio) 

4. Zbývající náklady včetně cestovních nákladů budou hrazeny doplatky závodníků. 
Pro 5 – Zdržel se 1 – Proti 1 
 

40.16 

Jan Čermák – předseda TRJ 

Rada konstatuje, že podporuje setrvání Jana Čermáka ve funkci předsedy TRJ. Tato funkce je 

především administrativní s tím, že činnost RDJ chlapců má na starost šéftrenérka družstva 

(Eva Kurfuerstová), na kterou je potřeba se obracet ohledně sportovních a organizačních 

záležitostí týkajících se tohoto družstva. 

Pro 7 – Zdržel se 0 – Proti 0 

 

Zapsala: Danuta Štrougalová 

Ověřil: Martin Štěpán, Ladislav Forejtek 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1000&from=IT

