
 

  
Přítomni: Petr Polách, Jarda Třeštík, Robert Kulhánek, Franta Košťál, Petr Čejka 
 
1/ Projekty na podporu sportovní činnosti členů Svazu zl pro rok 2021 
Svaz zl vybízí zájemce z řad svých členů k organizování sportovní činnosti. Stejně jako v 
minulých letech nabízíme, možnost financování Vámi navržených a uskutečněných projektů 
a to z dotace MŠMT. Pokud dotace MŠMT nebude našemu sportu přidělena, padá 
financování projektu na jeho gestory resp. účastníky. Vzhledem na každoroční nejistotu v 
přidělení či nepřidělení dotace se předsednictvo Svazu zl rozhodlo, garantovat pro 
schválené projekty finanční podporu ve výši á 5000 Kč z peněz svazu. Gestoři jednotlivých 
projektů se tak mohou spolehnout, že v případě schválení a uskutečnění jejich řádně 
podaných projektů, obdrží alespoň nějakou částku na úhradu nákladů spojených s 
organizací a průběhem projektu.  
 
Prosím zasílejte nám své stručné návrhy obsahující:  

1) Stručný popis připravované akce a její přínos pro ZL  
2) Předpokládaný počet účastníků  
3) Termín a místo konání akce  
4) Gestora odpovědného za průběh, vyúčtování  
5) Hrubý rozpočet (nájmy, mzdy, služby, ostatní) 

 
Změna oproti předchozím rokům: Rušíme povinnost psaní článku do Pilota (chceme 
preferovat kvalitní články, před psaním z povinnosti). Budeme, rádi pokud o akci napíšete a 
kvalitní reportáže odměníme autorským honorářem. 
 
2/ Novým zástupcem v redakční radě pilota za ZL bude Karolína Lietavcová. Rozhodli 
jsme se grantovat odměnu za práci ze svazových prostředků ve výši 5000 Kč. Plus další 
odměny za organizaci a publikování článků (kvalita, množství atd...). 
 
3/ Pilot - podpora autorům. V případě obdržení dotací, odměníme kvalitní odborné články. O 
výši odměny rozhodne předsednictvo ve spolupráci se zástupcem v redakční radě. (běžná 
výše byla v minulých letech 1500 - 2500 Kč dle odbornosti a rozsahu.)  
 
4/ Předsednictvo dostalo nabídku k uspořádání spojeného mistrovství MČR 12. - 18. 6. 2021 
v Annecy (Francie) ve spolupráci FFVL. Rozhodli jsme se nabídku akceptovat, jedná se o 
kvalitní terén na kterém bylo v roce 2014 mistrovství světa (Class 2, 5, Sport, ženy). 
Samozřejmě budeme reagovat na aktuální covid situaci - preferovali bychom uspořádání i 
přes nutnost absolvovat COVID test. 
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5/ Franta Košťál seznámil předsednictvo s tabulkou rozdělení reprezentačních kluzáků. 
Jakmile bude uzavřena, budou podepsány zápůjční smlouvy s reprezentanty. 


