ZÁPIS
z Valné hromady úseku snowboardingu SLČR
konané dne 26.4.2021, v budově ČUS v Praze na Strahově, Praha 6
Valná hromada se konala od 18:00 hodin ve velké Aule budovy ČUS.
Pozvánka na Valnou hromadu je přílohou č.1 tohoto zápisu.
1. Zahájení
Zasedání zahájil v 18:00 hod Miroslav Schimmer, přivítal přítomné delegáty a hosty.
Nicole Pochopová a Petra Elsterová provádí registraci DHR a přihlášených hostů.
Následně, před začátkem jednání Miroslav Schimmer sdělil delegátům smutnou zprávu o úmrtí Ign.
Martina Novotného, bývalého předsedy úseku snowboardingu a následovala minuta ticha. Druhá
zpráva, kterou M. Schimmer sdělil delegátům byla o Michaele Šternové, sekretářce úseku
snowboardingu, která je na dobré cestě k uzdravení.
Ověření VH o usnášeníschopnosti
VH je usnášeníschopná, v 18:15 přítomno 32 delegátů z 33 DHR, pro schválení je tedy nutné 17
hlasů.
2. Volba zapisovatele, ověřovatele, mandátové a návrhové komise
Hlasování o volbě
Zapisovatel: Nicole Pochopová
Schváleno 32-0-0
Mandátová a návrhová komise: Petra Elsterová a Nicole Pochopová
Schváleno 32-0-0
Ověřovatel: Josef Bejček a Karel Sajdl
Schváleno 30-2-0
3. Zpráva mandátové komise
Na základě kontroly usnášeníschopnosti bylo konstatováno, že je přítomno 32 DHR z 33 DHR, což je 97 %.
Nadpoloviční většina činí 17 DHR.
Valná hromada je usnášeníschopná. Příloha 2
4. Schválení programu VH
Nikdo nepodal žádný návrh na změnu programu. Hlasování o programu VH
Schváleno 32-0-0
5. Zpráva předsedy OSÚ SB SLČR
M.Schimmer přednesl zprávu OSÚ SB SLČR, kdy představil problematiku a události za poslední
období, které proběhly na SLČR a v rámci jednání Výkonného výboru. Oznámil odchod Lukáše
Heřmanského z funkce prezidenta SLČR a informace o změnách předsedů. Zpráva obsahovala
informace o třiceti milionovém úvěru, který si musel SLČR vzít na své další fungování. Dotační
žádosti, které svazy podávaly v loňském roce se v této chvíli začínají teprve připomínkovat. SLČR se
snaží co nejvíce plnit naplánovaný rozpočet. Celá finanční situace v důsledku předcházejícího
covidového období a prodlev dotačních titulů a finančních podpor ze strany státu není jednoduchá.
Dále hovořil o nadcházející velké svazové Konferenci proběhne volba nového prezidenta a celého
vedení SLČR o rok dříve, než měla původně být. M. Schimmer bude obhajovat místo ve VV. Zatím
jediným kandidátem na prezidenta a člena VV je David Trávníček ze Sportinvest. V rámci zprávy M.
Schimmer zmínil informace k těmto volbám a také dobrou práci, kterou ve funkci prezidenta dosud

odvedl L. Heřmanský. Dále zmínil informace týkající se rozpočtu NSA, který by se údajně dle NSA
neměl dotknout financování jednotlivých sportovních svazů, ale spíše bude mít vliv na investiční
programy. Následně předstoupil před delegáty Jakub Čeřovský, který vysvětlil systém financování
NSA a další dělení financí. M. Schimmer dále pokračoval tématem reprezentačních smluv a
přechodu sportovců z freestyle snowboardingu z Dukly pod Olymp CS MV. Dále informoval o
záměru prodloužení smluv pro dlouhodobě výkonnostně nadprůměrné sportovce a myšlence
prodloužení trenérských smluv. Dále informoval o vývoji v rámci SPS a SCM.
6. Zhodnocení sezóny 2020/2021
Sezónu zhodnotil Marek Jelínek za SBX, Petra Elsterová za alpine snowboarding a za FS Martin
Černík. Zasláno písemně, příloha 3
Navíc zpráva o průběhu pořádání závodů od L. Dvořákové.
V závěru tohoto bodu M. Jelínek poděkoval trenérům za práci s dětmi a jejich vysokou účast
v závodech a zmínil, že přibývá trenérů, kteří se účastní pravidelných školení. Poděkoval také
trenérům, kteří vyučují na tréninkových kempech.
7. Zpráva o činnosti a hospodaření úseku SB za období 2020-2021
M.Schimmer okomentoval předloženou tabulku s výsledky hospodaření 2021-2022 (náklady
zahrnuty do 31. 3. 2021) a plán na 2022/2023.
Detailní nákladové položky k nahlédnutí na sekretariátu.
8. Rozpočet OSÚ SB SLČR
Zmínka o rozpočtu uplynulém.
Rozpočet pro období 7/2022-6/2023 – vzhledem k zatím nejistým financím ze strany NSA bylo
vytvořeno rozpočtové provizorium, které vychází z rozpočtu předchozího.
Představení zástupce Dukly – podpora reprezentačních družstev.
Příloha 4
9. Zpráva revizní komise,
Předseda RK SB Karel Sajdl přednesl zprávu revizní komise. Příloha 5
10. Diskuse k předneseným zprávám
Nejsou žádné dotazy k předneseným zprávám.
11. Termínová listina
Termínovou listinu připravuje Lenka Dvořáková. Aktuálně je z velkých závodů naplánován EP na
Momínci v disciplíně PAR a na Dolní Moravě v SBX. Dále je v plánu dvakrát PAR na Dolní Moravě a
dvakrát na Božím Daru, případně na Ještědu, pokud by byl na Božím Daru problém se sněhem, dále
Špindlerův Mlýn Stoh nebo černá sjezdovka ve Svatém Petru. V disciplíně SBX je v plánu vytvoření
tréninkové trati na Monínci. Závody jsou plánovány dva na Dolní Moravě s dalšími se uvidí dle
domluvy s rezorty. Také se jedná o vytvoření trati pro SBX v Oberwiesental, kde se usiluje o
vytvoření stálé trati.
M.Schimmer – přednesl záměr prohloubení spojení FIS závodů jednotlivých disciplín v jedno,
víkendu na jednom místě.
12. Soutěžní řád
Soutěžní řád zpracovává Lenka Dvořáková. Jakékoliv podněty ke změně soutěžního řádu poslat na
sekretariát SB. Momentálně nejsou k soutěžnímu řádu žádné připomínky ani změny. Soutěžní řád
vyjde současně s termínovou listinou.
Odešla Klára Suchanová – počet delegátů se snížil na 31

13. Školení trenérů
Informování o vznikajícím tlaku ze strany NSA, aby byli sportovci pod vedením vzdělaných trenérů.
Z toho důvodu je nutné si tato školení dělat.
M. Jelínek představil plán nadcházejících školené pro trenéry.
14. Volba členů Rady USB SLČR
Předseda Rady USB SLČR M. Schimmer představil kandidáty, a to ve stejném složení, jako stávající
Rada USB SLČR. Následoval dotaz, zda jsou další návrhy na kandidáty – Tomáš Kolesa navrhl sám
sebe jako kandidáta za úsek alpského snowboardingu, jakožto kandidáta proti Petře Elsterové.
Následně Tomáš Kolesa představil sebe, svou činnost a své vize.
Následně byl přednesen návrh na změnu volby na tajnou volbu členů Rady USB SLČR. Hlasování o
veřejné volbě členů Rady USB SLČR
Schváleno 23-4-4
Rozhodlo se, že při hlasování o kandidátovi za alpský snowboarding, se bude nejdříve hlasovat o
Petře Elsterové.
Hlasování o M. Schimmerovi na pozici předsedy Rady USB SLČR
Schváleno 27-3-1
Hlasování o M. Dvořákovi na pozici místopředsedy Rady USB SLČR
Schváleno 28-3-0
Hlasování o M. Jelínek na pozici člen Rady USB SLČR za SBX
Schváleno 27-4-0
Hlasování o M. Černík na pozici člen Rady USB SLČR za FS
Schváleno 26-5-0
Hlasování o P. Elsterová na pozici člen Rady USB SLČR za PAR
Schváleno 21-9-1
15. Volba delegátů na Konferenci SLČR
Na Konferenci SLČR, která se bude konat 14. 5. 2022 jsou delegáty: M. Schimmer, M. Dvořák, M.
Černík, M. Jelínek, P. Elsterová. Náhradníci: Evžen Mareš, Jakub Schimmer, Richard Bukač, Nicole
Pochopová, Lukáš Sládek.
Schváleno 27-4-0
16. Různé
Diskuse k ODM 2023.
Dotaz na to, které ročníky se mohou za snowboarding účastnit – jedná se o ročníky 2007 a mladší,
2008 a starší, 2009, 2010.
Nominační kritéria – vysvětlení, že se jedná o krajské výpravy, tzn., že kraje si dělají vlastní nominaci
s tím, že většinou respektují svazový žebříček. Může ale nastat situace, kdy si chtějí dosadit někoho
jiného, ale většinou se vyřeší rozumnou cestou. Na ODM 2023 se děti počítají dle jejich trvalého
bydliště, nikoli dle sídla svého klubu.
Petr Bohůnek oznámil, že za Plzeňský kraj mohou být dotazy a další směřovány na něho.
Dále v rámci diskuze vznesen návrh ze strany T. Kolesy na přizvání reprezentačních trenérů na
zasedání Rady USB SLČR – M. Schimmer podal odpověď, že jednou za období budou přizváni.
Richard Skandera přednesl další podnět ve věci pořádání závodů ve freestyle snowboardingu, které
se kříží se závody free ski a dochází tak k omezení tréninků pro freestyle.
Nakonec byly vzneseny dotazy týkající se pravidel na Dukle týkající se hodnocení a odměn –
směřováno na zástupce Dukly přítomného na VH.
Valná hromada také jednala o tom, že bude v budoucnu úsek snowboardingu usilovat o lepší
vyjednávání se zimními středisky, aby závodníci a jejich trenéři získali lepší podmínky pro svůj
trénink z hlediska nákladů – snaha o zlevněné jízdné pro trenéry a závodníky, vyhledávání
vstřícnějších středisek pro pořádání snowboardových závodů a soustředění.

Dále byl delegátům vysvětlen finanční příspěvek, který mohou v nadcházející sezóně získat za účast
jejich členů na závodech v jednotlivých disciplínách snowboardingu a systém a podmínky jeho
získání.
Rovněž Valná hromada projednala potíže, které během sezóny komplikovali veškerou organizaci i
účast v závodech, nebo vydávání trenérských licencí, a to díky nefunkční svazové evidenci. Bylo
přislíbeno, že by se veškeré chyby měly během letních měsíců odstranit a evidence a veškeré
procesy ve svazovém systému by měly být v nadcházející sezóně plně funkční.
17. Usnesení OSÚ SB SLČR
Usnesení VH OSU SB SLCR konané 26. 4. 2022 je přílohou tohoto zápisu.
Schváleno 30-1-0
18. Závěr
Valná hromada byla ukončena v 20:55 hodin
Zapsala: Nicole Pochopová
Ověřil (mailem): Josef Bejček, Karel Sajdl

