
	  

	  

	  

Zápis	  č.12	  /2015	  jednání	  Rady	  OSÚ	  AD	  SLČR	  dne	  14.7.2015	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   	   	   	  	  	  	  V	  Nymburce	  dne	  14.7.2015	  15:00	  hodin	  	  

Přítomni	  za	  Radu:	  A.	  Krýzl	  AK,	  D.	  Štrougalová	  DŠ,	  T.Bank	  TB,	  T.Ouvín	  TO,	  P.Houser	  	  
PH	  
Revizní	  komise:	  Pavel	  Holuša	  
Hosté:	  J.Straka,	  L.Forejtek,	  R.	  Jireš,	  J.	  Fiedler,	  P.Zakouřilová,	  L.Ohrádka,	  T.	  Kučera,	  T.	  
Klinský,	  V.	  Tichá	  (Don	  Quiet)	  
	  
Program:	  

1. Kontrola	  zápisu	  Rady	  č.	  11/2014	  	  
2. Sportovní	  tématika	  

o Informace	  
! RD	  dospělých	  
! RD	  J	  
! RD	  žáci	  
! Oblečení	  DQ	  a	  OS	  

o doplnění	  kritérií	  (RD	  J,	  SCM)	  
o návrhy	  termínových	  listin	  

3. Informace	  o	  hospodaření	  
o Čerpání	  finančních	  prostředků	  	  
o interní	  rozdělení	  finančních	  prostředků	  jednotlivých	  družstev	  

4. WCM	  –	  zajištění	  příprav	  	  
5. Informace	  marketing	  a	  PR	  
6. Příprava	  na	  schůzku	  s	  VV	  SLČR	  
7. Různé	  

	  
	  
 
Rada souhlasí s účastí hostů na Radě úseku 
Hlasování: 5 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	  
Úkol	  trvá	  
	  
	  
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	  Don	  Quiet	  –	  DŠ,	  AK	  do	  
22.5.15	  
Smluvní	  pokuta	  ústně	  stažena,	  čekáme	  na	  písemné	  vyjádření.	  
Pí	  Tichá	  vznesla	  požadavek,	  za	  jakých	  podmínek	  bude	  pokuta	  stažena	  
písemnou	  formou	  s	  tím,	  že	  požadovanou	  formulaci	  zašle	  emailem)	  	  
	  
Doplnit	  na	  základě	  písemného	  materiálu	  od	  V.	  Tiché	  Don	  Quiet.	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

Usnesení	  11.2	  
Rada	  ukládá	  Janu	  Fiedlerovi	  revizi	  složení	  TRJ	  
Na	  základě	  doporučení	  JF	  Rada	  navrhuje	  zachování	  trenérské	  rady	  juniorů	  
v	  současném	  složení.	  
	  
Hlasování:	  5	  pro	  	  
	  
JF	  zpracuje	  návrh	  na	  přesun	  financí	  Veroniky	  Čamkové.	  
	  
R.	  Jireš	  a	  J.	  Fiedler	  zpracují	  nominační	  kritéria	  	  do	  	  RDJ	  a	  SCM	  a	  pošlou	  do	  
Expertní	  komise	  a	  do	  Rady	  v	  srpnu	  dodají	  zpracované.	  
	  
	  
11.3	  
Varna	  –	  zprávy	  z	  FIS	  
Písemně	  doloženo	  a	  pověšeno	  na	  stránky	  OSÚ	  AD.	  
Upozornění,	  že	  je	  zrušena	  podmínka	  25	  startů	  u	  prvního	  ročníku	  v	  juniorech	  tj	  .v	  
ročníku	  1999.	  
	  
	  
12.1	  
Žádost	  o	  nominaci	  RDB	  pro	  M.	  Smutnou	  
TB	  zdůvodnil	  nominaci	  třech	  reprezentantů	  do	  RDB.	  Všichni	  tři	  byli	  nominovaní	  -‐	  
na	  návrhy	  trenérských	  rad.	  	  
Rada	  hlasuje	  o	  dořazení	  M.Smutné	  do	  RDB	  (posun	  v	  pořadí	  SL	  v	  LB	  1	  oproti	  
BASE	  LIST)	  s	  podmínkou	  bez	  finančního	  příspěvku	  
pro	  5	  
Upřesnění	  specifikace	  požitků	  pro	  všechny	  členy	  RDB	  =	  pojištění,	  oblečení	  a	  
letní	  soustředění	  	  
pro	  5	  	  
	  
12.2	  
Žádost	  o	  revokaci	  nominace	  A.	  Berkovcové	  
Proběhla	  bouřlivá	  diskuze	  na	  téma	  kritéria	  RDJ.	  
Rada	  revokuje	  hlasování	  bodu	  11.6	  o	  nominaci	  A.	  Berkovcové	  do	  RDJC	  dle	  
návrhu	  z	  TRJ.	  
Hlasování:	  5	  pro	  
	  



	  

	  

12.3	  
RD	  muži	  
T.	  Bank	  podal	  informaci	  o	  RD	  mužů	  
RD	  ženy	  
Šárka	  Strachová	  se	  z	  důvodů	  dřívějšího	  odjezdu	  do	  ARG	  nezúčastní	  srpnového	  
společného	  soustředění	  RD	  žen,	  po	  návratu	  z	  ARG	  přislíbila	  na	  dalších	  svou	  
účast.	  
Rada	  OSU	  žádá	  J.	  Dubovského	  o	  	  předložení	  plánu	  společných	  akcí	  RD	  žen.	  
Termín:	  30.7.2015	  
	  
12.4	  
Proběhla	  pracovní	  schůzka	  zástupců	  STK,	  MetK,	  ExpK	  a	  TR	  žáků	  ohledně	  slalomu	  
v	  terčích	  mladších	  žáků.	  	  
Bylo	  shodně	  navrženo	  rozšíření	  RKZ	  a	  MČR	  o	  celkem	  3	  závody	  SL	  v	  terčích	  
formou	  vyřazovacího	  závodu	  a	  to	  pro	  obě	  kategorie	  (starší	  i	  mladší	  žáci)	  a	  
zachování	  SL	  v	  RKZ	  a	  MČR	  pro	  obě	  kategorie	  v	  tyčích	  kloubových.	  
TR	  žactva	  navrhne	  v	  tomto	  smyslu	  upravený	  termínový	  kalendář	  	  a	  navrhne	  
změnu	  nominačních	  kritérií	  tak,	  	  aby	  výsledky	  z	  vyřazovacího	  závodu	  byly	  
zahrnuty	  do	  nominačních	  kritérií	  jak	  pro	  zahraniční	  závody,	  tak	  pro	  vstup	  do	  RD	  
žáků.	  
Termín:	  do	  srpnového	  jednání	  STK	  	  13.8.	  2015	  na	  Malé	  Morávce.	  
	  
	  
12.5	  
Don	  Quiet	  
	  -‐	  kombinézy	  
Dle	  nových	  pravidel	  FIS	  prezentovaných	  zatím	  pouze	  ústně,	  bude	  za	  
propustnost	  kombinéz	  odpovídat	  výrobce	  (kombinézy	  nebudou	  FIS	  testovány	  a	  
plombovány).	  Kombinézy	  musí	  být	  opatřeny	  „cedulkou,	  označením“,	  že	  
odpovídají	  pravidlům.	  Těmito	  cedulkami	  musí	  kombinézy	  označit	  výrobce..	  
FIS	  však	  doposud	  formu	  označení	  nezveřejnila.	  
-‐	  loga	  na	  softshell	  	  
Loga	  na	  softshell	  nutno	  dodat	  co	  nejdříve.	  
-‐	  oblečení	  u	  juniorů	  
-‐	  zkouška	  a	  osobní	  účast	  nutná	  pro	  další	  roky	  
-‐	  reprezentanti	  musí	  projednávat	  připomínky	  přímo	  s	  výrobcem	  
	  
	  



	  

	  

	  
12.6	  
Termínové	  listiny	  
Kalendář	  žactva	  se	  upřesní	  o	  přidané	  3	  vyřazovací	  závody.	  Kalendář	  FIS	  bude	  
upraven	  taktéž	  a	  upřesněn	  nejpozději	  do	  13.8.2015.	  
	  
12.7	  
J.	  Straka	  požaduje	  po	  Radě	  upřesnění	  postupu	  tvoření	  rozpočtu	  	  po	  snížení	  
přidělených	  financí	  v	  provizoriu	  2015	  při	  VH.	  Jedná	  se	  	  zejména	  o	  položku	  RDJ.	  
Úkol	  pro	  JL	  
	  
12.8	  
Informace	  PR	  a	  Marketing	  
AK	  a	  TO	  podali	  stručnou	  informaci	  o	  průběhu	  jednání	  s	  potencionálními	  
partnery	  a	  zajištění	  PR	  
	  
12.9	  
Žádost	  od	  A.	  Arnold	  	  o	  kompenzaci	  financí	  určené	  na	  soustředění.	  
JF	  navrhuje	  nenastavovat	  precedenc	  pro	  kompenzace	  financí	  ze	  soustředění.	  
Rada	  OSU	  žádost	  z	  těchto	  důvodu	  zamítá.	  
	  
12.10	  
Různé	  
TB	  navrhuje	  uspořádat	  společné	  rychlostní	  soustředění	  začátkem	  října.	  Junioři	  
již	  plánují	  být	  na	  Pitztalu.	  
TB	  bude	  informovat	  o	  možnostech	  JF.	  
	  
	  
	  
Zapsala:	  Danuta	  Štrougalová	  
Ověřil:	  P.Houser,	  A.Krýzl	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


