
	  

	  

	  

Zápis	  č.14/2015	  jednání	  Rady	  OSÚ	  AD	  SLČR	  dne	  16.9.2015	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   	   	   	  	  	  	  V	  Praze	  dne	  16.9.2015	  15:00	  hodin	  	  

Přítomni	  za	  Radu:	  A.	  Krýzl	  AK,	  D.	  Štrougalová	  DŠ,	  	  T.Ouvín	  TO,	  P.Houser	  	  PH	  
Omluveni:	  T.	  Bank,	  J.Langmaier	  

 
	  
Program	  
	  

1. Kontrola	  zápisu	  Rady	  č.	  13/2015	  
2. I.návrh	  SŘ	  2015/16	  
3. Informace	  reprezentace	  (oblečení,	  zdravotní	  prohlídky,	  podmínky	  

trénování	  ŠM)	  
4. Různé	  

.	  
1.4	  
Rada	  OSU	  AD	  ukládá	  OV	  WCM	  	  

- Dne	  23.6.2015	  proběhlo	  jednání	  OV	  –	  finanční	  zajištění	  akce	  bude	  
posouzeno	  do	  15.9.2015	  

Úkol	  trvá	  –	  rozhodnutí	  se	  odkládá	  na	  jednání	  18.9.2015	  na	  úrovni	  SLČR	  
	  
Rada	  OSÚ	  AD	  odmítá	  rozhodnutí	  (usnesení)	  VV	  SLČR	  ze	  dne	  8.9.2015	  ve	  věci	  
finanční	  garance	  OSU	  AD	  za	  	  MS	  Masters	  2016.	  OSU	  AD	  finanční	  garanci	  
neposkytne	  a	  nepřijímá.	  	  
	  
	  
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.	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
13.1	  
Kouty	  
Rada	  	  ukládá	  uskutečnit	  jednání	  o	  partnerství	  se	  společností	  	  K3	  sport	  o	  
podmínkách	  trénování	  v	  Koutech.	  
Zodpovědní:	  DŠ	  a	  AK	  -‐	  úkol	  trvá	  
	  
	  
13.4	  
SŘ	  2015/16	  
I.návrh	  bude	  předložen	  Plénu	  3.11.2015	  
	  
14.1	  
Úkoly	  komisí	  
Rada	  vzala	  na	  vědomí	  předložený	  „Návrh	  rámcového	  plánu	  činnosti	  MetK	  na	  
období“.	  
R.Jireš	  a	  J.Fiedler	  představil	  koncept	  metodické	  příručky.	  Radě	  předloží	  do	  
konce	  září.	  
	  
	  
14.2	  
Kritéria	  do	  SCM	  a	  RDJ	  	  
Rada	  schvaluje	  Kritéria	  do	  SCM	  a	  Kritéria	  pro	  zařazení	  do	  RDJ	  v	  předloženém	  
znění	  16.9.2015	  
Hlasování:	  5	  pro	  
	  
14.3	  
Aktualizace	  trenérů	  
Uzávěrka	  aktualizace	  seznamu	  trenérů	  se	  vzhledem	  na	  probíhající	  změny	  
v	  evidenci	  	  SLČR	  prodlužuje	  do	  31.12.2015.	  
	  
Sekretariát	  rozeslal	  žádost	  na	  poskytování	  slev	  na	  ledovce	  včetně	  vzoru	  průkazu	  
trenéra	  jako	  podklad	  pro	  poskytování	  slev.	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

14.4	  
Termíny	  Rady	  a	  Pléna	  do	  konce	  roku	  
Rada	  20.10.	  ,	  24.11.	  a	  15.12.2015	  
Plénum	  3.11.2015	  Praha	  15,00	  hod	  
	  
	  
14.5	  
Marketing	  a	  PR	  	  
Informaci	  podal	  AK	  a	  TO	  
České	  dráhy	  –	  proběhlo	  jednání	  o	  nefinanční	  spolupráci	  -‐	  SP	  Jasná	  Pendolino	  
(M.	  Dubovská	  –	  Pendolino),	  doprava	  fanoušků	  -‐	  fan	  klubu	  různými	  způsoby,	  ČD	  
zajistí	  TK	  OSU	  před	  1.	  SP	  v	  prostorách	  Hlavního	  nádraží	  
Leki	  a	  Poc	  mají	  zájem	  podpořit	  TK	  tiskovou	  konferenci	  	  
Česká	  pošta	  –	  domluveno	  partnerství	  ČP	  pro	  Český	  pohár	  žactva	  a	  žákovskou	  
reprezentaci	  
SNOW	  -‐	  pokračuje	  spolupráce	  2015/16	  
Ohlédnutí	  –	  poslední	  korektury	  
Probíhají	  další	  jednání	  ohledně	  možných	  partnerství	  TO	  (ČS	  a	  LP)	  	  
	  
14.6	  
Prohlášení	  –	  reprezentační	  smlouvy	  
Upozornění,	  že	  kdo	  nebude	  mít	  podepsanou	  reprez.	  smlouvu	  do	  30.9.2015	  
nebude	  mít	  umožněno	  čerpání	  financí	  ani	  žádné	  jiné	  čerpání	  požitků.	  
	  
14.7	  
Pozvánka	  na	  odborný	  seminář	  konaný	  v	  Janských	  Lázní	  dne	  3.10.2015	  
(více	  v	  novinkách	  na	  www.vysledky.czech-‐ski.cz)	  
	  
14.8	  
Probíhá	  jednání	  ve	  společnosti	  Melida	  
Podmínky	  pro	  zajištění	  tréninků	  zůstávají	  nezměněny,	  jen	  na	  sjezdovce	  Stoh	  
budou	  tréninky	  probíhat	  též	  s	  administrativním	  poplatkem	  za	  jednu	  trať	  za	  
jednu	  tréninkovou	  jednotku.	  
Informace	  budou	  průběžně	  prezentovány	  
	  
Zapsala:	  Danuta	  Štrougalová	  
Ověřil:	  P.Houser,	  A.Krýzl	  
	  


