
	  

	  

	  

Zápis	  č.11	  /2015	  jednání	  Rady	  OSÚ	  AD	  SLČR	  dne	  24.6.2015	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   V	  Praze	  dne	  24.6.2015	  10:00	  hodin	  	  

Přítomni	  za	  Radu:	  A.	  Krýzl	  AK,	  D.	  Štrougalová	  DŠ,	  ,	  J.	  Langmaier	  JL,	  T.Bank	  TB,	  R.Varga	  RV	  (neúčast	  od	  12:30),	  
T.Ouvín	  TO,	  P.Houser	  	  PH	  
Hosté:	  Jan	  Straka	  
	  
Program:	  
Návrh	  programu:	  

1. Kontrola	  zápisu	  Rady	  č.	  10/2014	  	  
2. Sportovní	  tématika	  	  

o projednání	  závěrů	  komisí	  a	  trenérských	  rad	  (expertní,	  metodická,	  komise	  
mládeže,	  trenérské	  rady)	  

o programy	  jednotlivých	  družstev	  
o doplnění	  kritérií	  (RD	  B	  +drobné	  doplňky)	  
o hodnocení	  školení,	  semináře	  a	  další	  činnost	  metodické	  komise	  
o různé	  

3. Finance	  a	  hospodaření	  OSU	  	  
o Čerpání	  finančních	  prostředků	  	  
o návrh	  na	  interní	  rozdělení	  čerpání	  jednotlivých	  družstev	  

4. 	  Marketing	  a	  PR	  
5. Různé	  

	  
	  
	  
 
Rada souhlasí s účastí Jana Straky na Radě úseku 
Hlasování: 7 pro	  
	  
1.4	  
World	  criterium	  Masters	  2016	  –	  20.-‐27.3.2016	  
Proběhlo	  jednání	  se	  společností	  Melida	  a	  hotelem	  Horal	  ve	  ŠM	  dne	  7.5.	  2015	  
Projednány	  možnosti	  spolupráce.	  
	  
Rada	  OSU	  AD	  ukládá	  OV	  WCM	  	  

- Projednat	  možnou	  změnu	  programu	  na	  zasedání	  FIS	  ve	  Varně	  
- do	  30.6.	  2015	  předložit	  návrh	  řešení	  zajištění	  akce	  (catering,	  ubytování,	  program	  	  
- do	  30.6.	  2015	  předložit	  zprávu	  o	  zajištění	  financování	  akce	  	  	  	  
- Dne	  23.6.2015	  proběhlo	  jednání	  OV	  –	  finanční	  zajištění	  akce	  bude	  posouzeno	  do	  15.9.2015	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
7.8	  
Nutno	  opět	  projednat	  pro	  příští	  sezónu	  podmínky	  pro	  trénování	  v	  Peci	  pod	  Sněžkou,	  respektive	  výši	  
úhrady	  za	  ranní	  tréninky	  na	  Javoru	  1	  
Úkol	  trvá	  –	  zodpovědný	  RV.	  
	  
9.5	  
Don	  Quiet	  -‐	  Smluvní	  pokuta	  
DQ	  vystavil	  smluvní	  pokutu	  za	  porušení	  smlouvy	  ve	  třech	  případech	  (nekázeň	  v	  ústroji	  
reprezentantů	  –	  případy	  nedoloženy)	  	  
RV	  připraví	  dopis	  jako	  reakci	  na	  fakturu	  –	  smluvní	  pokuta.	  
Dopis	  odeslán,	  dále	  bude	  řešeno	  na	  jednání	  se	  zástupci	  DonQuiet	  –	  DŠ,	  AK	  do	  22.5.15	  
Smluvní	  pokuta	  ústně	  stažena,	  čekáme	  na	  písemné	  vyjádření.	  
	  
	  
9.7	  
Ostyle	  –	  požadavek	  na	  navýšení	  ceny	  se	  odsouvá	  na	  osobní	  jednání	  při	  podpisu	  dodatku	  smlouvy.	  
Bude	  řešeno	  na	  jednání	  se	  zástupci	  O	  Style	  -‐	  DŠ,	  AK	  do	  30.5.15	  
Firma	  Ostyle	  ceny	  nezvýšila	  a	  komplety	  jsou	  vylepšené	  (vnitřní	  bunda,	  zipy,kalhoty)	  
	  
11.1	  
Stanovy	  SLČR	  	  
Schváleny	  KO	  SLČR	  	  
Rada	  pověřuje	  PH	  a	  RV	  zajistit	  dostupnost	  na	  www.	  czech-‐ski.com	  a	  oznámení	  klubům,	  kde	  je	  možné	  
nalézt	  vzorové	  stanovy	  pro	  přistoupení	  k	  NOZ	  (novému	  občanskému	  zákoníku	  a	  přejmenování	  na	  
spolek):	  zajistí	  RV	  a	  PH	  
	  
	  
11.2	  
Závěry	  komisí	  
Expertní	  –	  pří	  jednání	  probrány	  kritéria	  
Diskutován	  návrh	  na	  revizi	  složení	  TRJ.	  
Usnesení	  11.2	  
Rada	  ukládá	  Janu	  Fiedlerovi	  revizi	  složení	  TR	  –	  a	  očekává	  návrh	  do	  schůze	  v	  Nymburce	  (14.7.2015)	  
Rada	  je	  pro	  zachování	  současného	  systému	  společného	  trénování	  juniorů	  a	  juniorek.	  
Hlasování:	  7	  pro	  	  
	  
Rada	  bere	  na	  vědomí	  a	  schvaluje	  předložená	  kritéria:	  
Kritéria	  na	  EYOG	  2016	  
Hlasování:	  pro	  7	  
	  
Kritéria	  pro	  zařazování	  do	  RD	  a	  RDV	  	  
Hlasování:	  pro	  6	  
	  
Kritéria	  pro	  zařazení	  pro	  SCM	  
Rada	  vrací	  JF	  a	  RJ	  k	  vysvětlení	  SCM	  x	  RDJ	  
	  
Kritéria	  pro	  zařazení	  do	  RDJ	  (2016/17)	  
Rada	  vrací	  JF	  a	  RJ	  k	  vysvětlení	  SCMxRDJ	  



	  

	  

	  
Kritéria	  pro	  zařazení	  do	  VSCM	  
Hlasování	  :	  pro	  7	  
	  
Kritéria	  pro	  zařazení	  do	  RDB	  (platné	  ihned)	  
Hlasování:	  pro	  6,	  zdržel	  se	  1	  
	  
	  
	  
11.3	  
Varna	  –	  Tomáš	  Bank	  přednesl	  zprávu	  z	  Varny	  a	  doloží	  ještě	  písemně.	  
	  
11.4	  
SCM	  
Rada	  bere	  na	  vědomí	  a	  souhlasí	  s	  předloženými	  návrhy	  –	  viz	  přílohy	  
SCM	  	  2015/16	  nominace	  
SCM	  2015/16	  finance	  
	  
11.5	  
VSCM	  
Rada	  schvaluje	  200tis.	  na	  nominované	  závodníky	  VSCM	  	  
100	  tis.	  pro	  každého	  
	  
11.6	  
RDJ	  	  
Rada	  schvaluje	  předloženou	  nominaci	  družstva	  RDJ,	  neschvaluje	  doplnění	  o	  nominaci	  Adély	  
Berkovcové.	  
viz	  příloha	  
	  
	  
11.7	  
RDB	  	  
Rada	  doplňuje	  nominaci	  do	  družstva	  RDB	  -‐	  bez	  financí:	  
Klicnarová	  Pavla:	  pro	  5,	  zdržel	  1	  
Štěpán	  Martin:	  pro	  5,	  zdržel	  1	  
Rudolfová	  Veronika:	  pro	  6	  
	  
11.8	  
Říčky	  Skiinterkritérium	  ustoupilo	  ZODM	  a	  posunulo	  termín	  konání	  o	  den	  na	  sobotu	  a	  neděli	  
	  23.-‐24.1.2016	  
	  
11.9	  
SpS	  	  
Předložen	  přehled	  Sportovních	  středisek	  na	  II.pololetí	  2015	  v	  současném	  počtu	  16.	  
SpS	  finance	  II.pololetí	  2015	  
Návrh	  SK	  Ještěd(původní)	  z	  10.000,-‐Kč/6.700,-‐Kč	  
Hlasování:	  pro	  4,proti	  1,	  zdržel	  se	  1	  
	  



	  

	  

Žádost	  na	  dořazení	  do	  SpS	  Ještěd	  novým	  oddílem	  vedeným	  S.	  Hofmanem	  se	  odsouvá	  k	  projednání	  po	  
doložení	  kompletních	  materiálů	  –	  oponentur	  2014-‐2015-‐2016	  
	  
	  
11.10	  
Metodik	  Svazu	  
Rada	  schvaluje	  do	  pozice	  metodika	  OSÚ	  AD	  Radima	  Jireše	  a	  pověřuje	  DŠ	  zaúkolováním	  dle	  potřeb	  
OSÚ	  AD	  
	  
11.11	  
Žactvo	  
Rada	  pověřuje	  J.Langmaiera	  svoláním	  Komise	  mládeže	  na	  konec	  srpna	  2015	  při	  letním	  soustředění	  
Nymburk.	  
Na	  návrh	  komise	  mládeže	  Rada	  jmenuje	  TRž	  pro	  sezónu	  2015/16	  ve	  složení	  Bogdálek	  J.,	  Ťavoda	  T.	  a	  
Záhrobský	  P.jr	  a	  pověřuje	  P.Záhrobského	  jr.	  vedením	  TRž	  do	  následující	  KM.	  
Rada	  bere	  na	  vědomí	  návrh	  na	  širší	  výběr	  reprezentačního	  družstva	  žactva.	  
	  
Rada	  bere	  na	  vědomí	  návrh	  na	  dořazení	  dvou	  závodníků	  ze	  širšího	  výběru	  do	  reprezentace	  žactva.	  
Hlasování:	  pro1,	  proti	  3,	  zdržel	  2	  -‐	  neschváleno	  
	  
Rada	  projednala	  zápis	  KM	  ve	  věci	  slalomu	  v	  terčích.	  Navrhuje	  ExpK	  a	  MetK	  společné	  jednání	  se	  
zástupci	  KM.	  
	  
11.12	  
Homologace	  
Rada	  pověřuje	  J.	  Černého	  svoláním	  homologačních	  komisařů	  do	  31.	  7.	  2015	  a	  zpracováním	  přehledu	  
homologací.	  
	  
11.13	  
Žádosti	  na	  FIS	  závody	  2015/2016,	  Kalendář	  2015/2016	  
Seznam	  doplněn	  a	  upraven	  –	  v	  příloze	  
	  
	  
11.14	  
Marketing	  
Rada	  pověřuje	  TO	  ve	  spolupráci	  s	  AK	  dopracováním	  reklamních	  nabídek.	  
Rada	  pověřuje	  TO	  ve	  spolupráci	  s	  AK	  a	  JL	  zpracováním	  jednoduché	  koncepce	  marketingu	  (úkol	  z	  pléna	  
OSU)	  do	  15.9.2015	  
	  
	  
11.15	  
Workshop	  a	  doškolení	  trenérů	  v	  Brně	  proběhlo	  za	  velké	  účasti	  cca	  150	  účastníků	  s	  velmi	  pozitivními	  
ohlasy.	  
Velké	  poděkování	  patří	  Tomáši	  Bankovi	  za	  	  jeho	  dotažení	  a	  pozvání	  zajímavých	  osob	  a	  Petru	  
Lajkebovi	  a	  sekretariátu	  za	  organizaci	  (TB,	  DŠ,	  DŠ).	  	  
	  
Zapsala:	  D.	  Štrougalová	  
Ověřil:	  A.Krýzl	  


