Zápis z Valné hromady Odborného sportovního úseku alpských disciplín Svazu lyžařů České
republiky (OSÚ AD SLČR)
Datum a místo konání : 15.5.2021; Nymburk, Sportovní Centrum.
1. Valnou hromadu (VH) zahájil v 10.07 předseda OSÚ AD SLČR Ladislav Forejtek (LF).
Poprosil o minutu ticha za zemřelé Karla Suchého, Vláda Kovára a další členy našeho úseku.
Přečetl zdravici Viléma Podešvy v souvislosti s ukončením jeho činnosti v lyžařském hnutí.
Předal vedení VH Robertu Vargovi (RV).
Přítomno 52/59 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím (DHR); 2 hosté
2. VH zvolila:
zapisovatelé – Stanislav Kmoch, Kateřina Prokšová

52 PRO/0 PROTI/0 ZDRŽEL

ověřovatelé zápisu – Eva Kurfürstová, Roman Podgrabinský

52/0/0

mandátová komise – Romana Klinská, Michaela Jaroušová, Věra Langmaierová 52/0/0
3. Zpráva mandátové komise (MK)
MK si zvolila za předsedkyni Věru Langmaierovou.
MK informovala, že je přítomno 52 DHR z 59 pozvaných, kvórum pro hlasování 27
VH je usnášeníschopná.
4. VH schválila předložený jednací a volební řád

52/0/0

5. Volba pracovního předsednictva – Martin Štěpán, Robert Varga, Ladislav Forejtek
Předseda: Robert Varga (RV)

52/0/0

6. Schválení programu VH

52/0/0

7. Volba návrhové komise – Michal Kárník, Miroslav Jarouš, Petr Houser

52/0/0

8. Zpráva o plnění závěrů a usnesení VH OSÚAD SLČR
Přednesl Ladislav Forejtek (LF); jediný úkol ve věci dělení prostředků RDA ženy na společnou přípravu
byl splněn.
9. RV přivítal prezidenta SLČR Lukáše Heřmanského (LH). LH informoval o průběhu a výsledcích
jednání SLČR ve věci organizace a zabezpečení závodů a tréninku v minulé sezóně a o výhledech na
sezónu příští. Je to jeden z hlavních úkolů vedení SLČR a České unie sportu (ČUS) pro nadcházející
období. Informoval VH o výsledcích jednání SLČR s Národní sportovní agenturou (NSA), o činnosti
NSA obecně a o svých aktivitách v Národní radě pro sport, která je stálým poradním orgánem
předsedy NSA. V radě zastupuje sportovní svazy, které organizují zimních olympijské sporty.

10. Zpráva o činnosti OSÚ AD SLČR; přednesl Ladislav Forejtek (LF), zpráva je přiložena písemně
v materiálech VH.
LF doplnil ústně:
 Popsal koncepci a průběh společné přípravy reprezentačních družstev v minulé sezóně a plán
pro příští období. Poskytovaná podpora by měla motivovat „mikro-týmy“ jednotlivých závodníků
ke spolupráci.
 Informoval o programu TALENT, který má podporovat vybrané mladé závodníků
 Zmínil problematiku jednání o společném designu oblečení pro všechny úseky.
 LF bude usilovat o změnu klíčování tak, aby byl omezen efekt „černých duší“ u některých úseků.
 Informoval o změnách v obsazení FIS komisí; Jiřího Černého nahradí v komisi CIT Jiří Langmaier,
Bohumíra Zemana v komisích alpské, WC a EC nahradí Tomáš Kraus.
 V příští sezóně proběhnou 2 závody Evropského poháru mužů v obřím slalomu ve Špindlerově
Mlýně s návaznými 2 GS kategorie FIS.
 Zdůraznil trend navyšování rozpočtu OSÚ AD SLČR ze 17M v roce 2017 na 38M v roce 2020;
zdůraznil, že většina prostředků je směřována na sportovní činnost, odkázal na zprávu Martina
Štěpána

11. Zprávu o hospodaření OSÚ AD SLČR v roce 2020 přednesl Martin Štěpán (MŠ), zpráva předložena
písemně v materiálech VH.
MŠ doplnil ústně:
 Příjmy 37.6M, navýšení plánovaného rozpočtu o 2.7M
 Výdajové kapitoly byly naplněny, rozpočet byl překročen v kapitolách sportovní činnosti
kategorii juniorů a dospělých.
 Covid testy byly hrazeny mimo individuální účty závodníků, příspěvek 400kč z rezervního fondu
SLČR
 Saldo rozpočtu bylo pokryto z rezervního fondu SLČR.
 Upozornil delegáty na přehled historie hospodaření OSÚ AD SLČR v letech 20177-2021, který je
uvedený v materiálech VH.
Schválení zprávy 52 PRO/0 PROTI/0 ZDRŽEL
12. Zpráva revizní komise OSÚ AD SLČR přednesl Jiří Langmaier (JL) zpráva předložena písemně v
materiálech VH.
JL doplnil ústně:



K podnětu Davida Kubeše RK došla k závěru, že došlo k porušení koncepce fungování RDJ muži
v 5-ti bodech (viz písemná zpráva)
K podnětu Pavla Zíky ve věci nominace závodnic na MSJ došla RK k závěru, že Rada úseku
nepostupovala tak, aby bylo možné včasné schválení nominace a zaslání přihlášky v určeném
termínu. Současně RK konstatovala, že Nominační komise dostatečné nezdůvodnila způsob
nominace závodnic, a Rada nominaci před odesláním konečné přihlášky neprojednala ani o ní
nehlasovala.

LF upozornil delegáty na zprávy jednotlivých komisí OSÚ AD SLČR, které jsou v materiálech VH.
Zprávy ústně doplnil informacemi o pořádání průběhu závodů v roce 2021. Leden MČR a FIS ve
Špindlerově Mlýně (ŠM), únor MČRJ na Bílé. Březen MČR ve Špindlerově Mlýně. Trénink
reprezentantů za použití skútrů v Harrachově a ŠM. Trénovalo se až do 30/4.

LF též informoval o činnosti Metodické komise (Jiří Matějů (JM), Radim Jireš). Poukázal na možnosti a
význam analýza jízd s využitím programu Dartfish. Možnosti tohoto programu byly demonstrovány
přímo účastníkům VH. Program je k dispozici RD a prostřednictvím JM i dalším zájemcům, zejména
v žákovské kategorii.
13. Vyhlášení Českého poháru družstev a slavnostní ocenění jubilantů (Eva Kurfürstová, LF)
14. Diskuse k předneseným zprávám

























Robert Varga informoval o organizaci diskuse v duchu schváleného jednacího řádu.
LH, ve věci klíčování SLČR kopíruje klíčování prostředků NSA; problém klíčování pro travní
lyžování a základní lyžování. Marketingová síla jednotlivých disciplín, problém získat sponzory;
Junior TALENT tým; pasportizace středisek,
Pavel Lipanský; vyzdvihl roli Jiřího Langmaiera ve věci podání revizní komisi (RK) v roce 2021
P.Trejbal; cítí bezzubost Revizní komise, navrhuje do příští VH připravit změnu statutu RK;
přečetl návrh usnesení ukládajícího Radě vypracovat návrh úpravy Statutu OSU AD tak, aby
závěry RK měly oporu v následných opatřeních, které orgány OSÚ AD budou povinny realizovat.
RV upozornil na nutnost souladu statutů komisí OSÚ AD se stanovami SLČR
LF komentoval zprávu RK; jednotlivá porušení koncepce fungování RDJ muži byla napraveno;
nominace na MSJ byla ovlivněna restrikcemi v počtu startujících. Rada zvažovala mezi nominací
průměrného závodníka a závodníka s potenciálem dobře zajet jeden závod. Nominace
v kategorii děvčat byla významně ovlivněna zraněním dvou závodnic v posledních dnech před
přihláškou.
David Kubeš; dotaz na rezignaci LF na funkci předsedy OSÚ AD
LF; jednalo se o neoficiální oznámení záměru nikoliv rezignaci
Kubeš; informace o rezignaci by měla být v zápisu Pléna nebo Rady
RV; rezignace nebyla předložena Plénu
Kubeš; požaduje zveřejnění emailu rezignace, případně uvedení v zápisu.
Rostislav Souček; na Plénu nebyla rezignace podána
Michal Kárník; na Plénu byla rezignace zmíněna.
Kmoch; diskuse o rezignaci v Radě neproběhla.
Štěpán; ze strany LF se jednalo o soukromé oznámení záměru jako podnětu k diskusi o dalším
fungování OSÚ AD
Langmaier; pokud byla rezignace oznámena na Plénu, mělo by to být v zápisu Pléna.
XX člen pléna potvrdil, že na Plénu nic nezaznělo.
Brýdl; vyzval k projednávání závažnějších otázek
Forejtek, předmětný email byl podnětem k úvaze o dalším fungování OSÚ AD SLČR
Kaděrka; diskutoval okolnosti organizace sportovní činnosti v uplynulé sezóně a přednesl návrh
usnesení, že má STK zpracovat krizový plán závodění mládeže do úrovně žactva včetně
návaznosti na možná omezení.
RV podal návrh hlasovat o ukončení diskuse;

49/0/2

15. Volba delegátů s hlasem rozhodujícím (DHR) na případnou mimořádnou Konferenci SLČR 2021:
Ladislav Forejtek, Karel Vlček, Filip Brýdl, Robert Varga, Martin Štěpán, Eva Kurfürstová, Jiří
Langmaier, Roman Podgrabinský, Václav Kánský, Michal Kárník, Pavel Lipanský, Petr Houser, Karel
Soukup, Aleš Krýzl, Miroslav Jarouš, Stanislav Kmoch, Rostislav Souček, Danuta Štrougalová, Zdeněk
Dřevěný, Jan Fiedler,

51/0/1

16. Návrh rozpočtu OSÚ AD SLČR na rok 2021 a komentář k rozpočtu přednesl Martin Štěpán (MŠ).
Rozpočet koncipován jako vyrovnaný. Pokles příjmů se nedotkne sportovní činnosti.
Diskuse k rozpočtu:
 Langmaier; jak se projeví pokles na činnostech RDJ
 MŠ; je snaha pustit do přípravy soukromé trenéry. Závodníci si musí připlatit z osobních účtů.
 LF, kluci nedoplácí, omezil se 1 trenér, a omezí se počet soustředění, kategorie RDJ muži je plně
zabezpečena
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl schválen v původním předloženém znění.

49/0/2

MŠ informoval o jednáních Výkonného Výboru (VV). Společná identita přináší větší respekt v jednání
s úřady a orgány státní správy. Zmínil výhody společného vzhledu oblečení. Peníze plánované
v rozpočtu jsou již na účtu SLČR. Výhled na další roky není dobrý. Vypadne nájemné z majetku SLČR.
Pavel Lipanský informace o činnosti zástupců v akciové společnosti ve Špindlerově Mlýně. Vyzdvihl
úlohu LF v jednáních a zajištění závodů a tréninků. Záměr pronájmu areálů se ukazuje jako správný.
17. Nárh Usnesení VH OSÚ AD SLČR přečetl Petr Houser
49/0/1

18. Valnou hromadu ukončil ve 12.19 Ladislav Forejtek. Přítomno bylo 50 DHR.
Mimo program VH prezentoval následně L.Forejtek informaci o prodloužení smlouvy s Moltalem.
Znění smlouvy bude zveřejněno na webu.

Zapsali: Stanislav Kmoch, Kateřina Prokšová
Ověřili: Eva Kurfürstová, Roman Podgrabinský

V Nymburku 15.5.2021

