ZÁPIS ZE SCHŮZE LYŽAŘSKÉHO ODDÍLU, 15.4.2019, Sokolovna Svoboda n. Ú.
1) činnost oddílu za rok 2018, zimní sezóna 2018/2019
Informace o činnosti oddílu v roce 2018, vyhodnocení podzimních soustředění (ledovce) a zimních
tréninkových objemů včetně porovnání s loňskou sezónou.
U skupiny žactva je přístup k tréninkům a celkové přípravě (životospráva) znatelně rozdílný.
Proběhnou individuální rozhovory za přítomnosti rodičů.

2) sportovní výsledky ukončené sezóny 2018/2019
viz příloha.
3) jarní a letní soustředění
Kondiční soustředění proběhnou v těchto termínech:
17.5. – 19.5.2019

Branžež

všichni (bez nejmenších dětí)

27.7. – 3.8.2019

Homole

přípravka, předžactvo

10.8. – 17.8.2019

Borovice

žactvo

4) podzimní ledovce
Podzimní soustředění žactva (ledovce) – zvýšení počtu ledovců ze současných 2 na 3 (4). Podmínkou
účasti je odpovídající fyzická připravenost (výsledky fyzických testů) + absolvování ledovců
zaměřených na trénink techniky (na 3. ledovec pojedou jen ti, kteří absolvovali 1. a 2.)

5) jarní fyzické testy
Fyzické testy se uskuteční na počátku května.
Součástí testů budou individuální schůzky závodícího žactva (vč. rodičů) – účast je povinná!
Na fyzické testy je nutné přinést s sebou oddílem zapůjčený materiál (hole, chrániče). Kdo včas
neodevzdá, nebude na příští sezónu vybaven!

6) informace o hospodaření oddílu
Zpráva o hospodaření oddílu za rok 2018, rozšířená o informace z akcí pořádaných oddílem v zimní
sezoně 2018/2019.
Oba oddílem pořádané zimní závody, Fashion Store Cup 2019 (žactvo) a HEAD Cup 2019 (přípravka,
předžactvo), se podařilo uskutečnit s dobrým výsledkem, organizačně i ekonomicky.
Krkonošská 70 MTB 2018. Závod byl poznamenám nepříznivým počasím, které ovlivnilo počet
startujících týmů. Přesto je celkový ekonomický výsledek kladný a závod byl pro oddíl ziskový.
Vedení oddílu informovalo přítomné o opakujícím se nedostatku základních finančních prostředků
potřebných pro zajištění chodu oddílu a jeho primárních funkcí. Tento stav se promítne do zvýšení

členských poplatků od sezóny 2019/2020 (platba podzim 2019). Předpokládané navýšení se bude
pohybovat v rozmezí 1.000 - 2.000 Kč/dítě.
Další úpravou související s hospodařením a financováním oddílových činností bude změna termínu
plateb členských poplatků, a to od sezóny 2020/2021. Nově budou příspěvky hrazeny v jarním období
(duben), nikoliv na podzim, jak tomu je doposud. Platby poplatků na sezónu 2020/2021 a částečně
2019/2020 se uskuteční takto:
V říjnu 2019 poměrná část (½ celoročních poplatků) na období 6 měsíců (listopad 2019 – duben
2020),
V dubnu 2020 platba na sezonu 2020/2021.
(v dubnu 2021 platba na sezonu 2021/2022)

7) oblečení VITALINI
Objednávka oblečení v oddílovém designu byla uzavřena a odeslána dodavateli.

8) Valná hromada SK
Dohoda o delegátech LO na Valnou hromadu SK Janské Lázně 23.4.2019.

9) diskuze

Vedení oddílu: Zbyněk Černý, Michal Kolb, Dáša Berrová, Hana Turečková, Pavel Šedivý

