
                              Zápis z mimořádného zasedání SO LRU – muška 

                        konaného v Kaplici 22. 4. 2017 v restauraci Slovanský dům 

 

Přítomni: Adam J. st., Pešek Ant., Pešek V., Rákosník P., Chlumský D., Pejchar J., Kanta J. 

Hosté: Starýchfojtů T., Křivanec K., Vančura I. 

Vzhledem k omluvenkám zástupců Vč ÚS a Mě V Praha předložili pánové Pejchar a Chlumský 
pověření svých územních svazů, která byla shledána platnými. 

 

1) Jednání odboru zahájil úřadující místopředseda J. Adam, který seznámil členy odboru z dubnovým 
usnesením Rady ČRS, která přijala rezignaci M. Musila na funkci předsedy odboru muška. Dále 
probíhalo jednání podle schváleného programu. Odbor vzal tuto informaci na vědomi. 

2) Změna nominace A-týmu pro MS Slovensko 2017  

J. Adam seznámil přítomné s usnesením Rady ČRS, které se týkalo zrušení pravidla, které zaručovalo 
prvním třem závodníkům z vyhodnocení užší nominace ČR účast na MS. Vzhledem k tomu, že nebyl 
v předchozích dvou nominacích zařazen závodník L. Roza, který proti tomuto rozhodnutí podal 
protest k Radě ČRS, dostal stávající trenér T. Starýchfojtů za úkol provést novou nominaci pro MS 
Slovensko 2017. Ten po jednání se závodníky A -  týmu vyřadil na vlastní žádost P. Chybu z této 
nominace a nahradil jej závodníkem L. Rozou. Nové složení týmu: Heimlich, Ungr, Roza, Chlumský, 
Pešek A. Dále proběhla diskuse o nejedoucím náhradníkovi, kterým byl nakonec vybrán Vít Pavlacký. 
Hlasování o celém tomto bodu bylo následující:  5 pro návrh, 2 se zdrželi – odsouhlaseno. 

3) Změny v rozpočtu mezinárodních akcí: 

K tomuto bodu proběhla delší diskuse, kde se znovu detailně probíraly jednotlivé rozpočty, které se 
ustálily na těchto částkách: 

a) Mistrovství Evropy – Portugalsko – 5 závodníků, bez doprovodu                                  290.000 Kč 

b) Mistrovství světa juniorů - Slovinsko – 6 závodníků plus 2 dospělí                               290.000 Kč 

c) Mistrovství světa seniorů – Slovensko – 5 závodníků bez doprovodu                           220.000 Kč 

Odbor pověřil J. Adama, aby projednal s ing. Zemánkovou možnost podání žádosti u Českého 
olympijského výboru o dotaci 200 000 Kč, která by vyřešila problém chybějících prostředků na 
mezinárodní činnost. Dále vyzval všechny o hledání možností získání dalších prostředků na zajištění 
účasti českých týmů na těchto třech mezinárodních akcích. Pokud by se to nepodařilo, pak si budou 
muset nominovaní závodníci pro ME a MS dospělých doplacení adekvátní částku, která se nyní jeví 
jako 7.000 Kč na účastníka. Rozpočtová rezerva odboru ve výši 47.000 Kč bude použita podle situace 
Usnesení: všichni pro. 

4) Příprava na ME – Portugalsko 

O připravenosti této akce informoval chytající kapitán týmu I. Vančura. Celý výjezd, který se uskuteční 
na začátku května, je připraven, zaplaceny jsou letenky a startovné, ubytování a auta jsou objednána. 

 



5) Příprava na MS juniorů – Slovinsko 

Informaci podal manažer týmu J. Pejchar, který zdůvodnil vyslání náhradníka. Bude se snažit sehnat 
další peníze od sponzorů a případně i od jednotlivých územních svazů ČRS a MRS, jež mají v týmu své 
zástupce. Akce se připravuje na srpen 2017. 

6) MS seniorů – Slovensko 

Bude se konat v září – akce se připravuje – ubytování pro přípravný kemp ve dnech 28. 8. – 5. 9. je 
objednáno v Penzionu Striha ve Vavrišově. Doprava bude zajištěna dvěma soukromými vozidly 
účastníků. J. Adam nabízí pomoc při případném letním víkendovém soustředění na Dědinkách – lodní 
chytání. Jako chytající kapitán byl navržen Roman Heimlich – všichni pro. 

7) Užší výběr reprezentantů ČR 

Trenér T. Starýchfojtů oficiálně oznámil, že nepřijal nabídku předsedy ČRS, aby pokračoval ve funkci 
trenéra a požádal Radu ČRS o uvolnění z funkce, které se bude projednávat na květnovém zasedání 
Rady. Z toho důvodu se už nezúčastní letošního užšího výběru ve dnech 9. – 11. 6. Pro tento termín je 
objednáno ubytování a stravování v ubytovacím zařízení České pošty v Rožmberku nad Vltavou a jsou 
zajištěni rozhodčí z řad členů MO ČRS Vyšší Brod a Křemže. J. Adam seznámil odbor s tím, že při této 
akci bude také pomáhat rozhodujícím způsobem a pomoc přislíbil i J. Šram. Je předpoklad, že vše 
může proběhnout podle schématu z předchozích let. A. Pešek navrhl zvážit zrušit letošní ročník 
užšího výběru a místo toho se zúčastnit lodních závodů na nádrži Dědinky, které se konají ve stejném 
termínu.  

Usnesení: vzhledem k tomu, že se jedná o plánovanou akci, kterou schválila Rada ČRS, není třeba na 
tomto nic měnit. 

8) Další postup při řešení krize odboru 

J. Adam navrhl, aby se o novém předsedovi jednalo a volba proběhla na podzimním zasedání odboru 
a na funkci trenéra byl vypsán nový konkurz hned po MS ve Slovensku. Rovněž tak se může o 
manažerovi nebo manažerech pro následující období diskutovat na podzimním zasedání. S tímto 
návrhem byl vysloven souhlas. 

9) Různé 

a) J. Adam informoval o usnesení Rady ČRS, ze kterého plyne, že „ pravidlo tří“ je třeba 
zakomponovat i do letošního SaZ řádu. Odbor pověřuje úřadujícího místopředsedu, aby toto 
projednal s ing. Zemánkovou a došlo k úpravě textu na webové stránce ČRS. 

b) odbor navrhuje, aby byl jako delegát ČRS pro jednání FIPS-Mou, které se uskuteční příští pátek 
v Praze, jmenován namísto M. Musila Jiří Pejchar, který byl ČRS již dříve navrhován na funkci druhého 
místopředsedy. 

 c) J. Pejchar informoval odbor o výměnném pobytu juniorských závodníků ČR a Jihoafrické republiky. 
Náklady si hradí účastníci (letenky) a ubytování bude realizováno v rodinách. Z české strany se této 
výměny zúčastní 7 juniorů a ze strany JAR 7 závodníků a vedoucí. Garantem je J. Pejchar, který si 
uhradí letenku sám. Závodníci obou zemí se zúčastní národních juniorských šampionátů druhé země.  

 

Zapsal: Křivanec                                                                                           kontroloval: Adam 


