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Zápis z Výroční členské schůze Asociace lodní třídy Laser 2019 

 

Datum: 27. 9. 2019, Nové Mlýny 

Výroční členská schůze byla svolána v souladu se stanovami ALT Laser. 

Schůze se zúčastnilo 26 z 35 členů Asociace ALT Laser, tj. 74% - výroční členská schůze je 

usnášeni schopná. 

Schůze se za ALT Laser zúčastnili tito členové předsednictva: Dan Audy a Václav Novotný. 

 

Bylo projednáno:  

1. V úvodu schůze bylo poděkováno všem závodníkům, kteří se účastní regat v ČR i zahraničí.  

2. Byla podána zpráva o stavu financí. Veškeré finance jsou vedeny na transparentním účtu 

Raiffeisenbank. Stav účtu k 1. 10. 2019 je 160.929 Kč. Členské příspěvky zůstávají pro rok 

2020 stejné ve výši 500,- Kč a platí se převodem. Instrukce k platbě na stránkách 

www.eurolasersat.cz. Kartička ILCA na rok 2020 bude vydána až po zaplacení příspěvků 

na rok 2020. Ty je možné začít platit kdykoliv od 1. 10. 2019. 

3. Nejvíce byla diskutována členská základna ALT Laser a výrazný pokles členů. Klesá i počet 

závodníků na regatách v ČR. Všichni členové byli vyzváni k aktivitě na sociálních sítích a 

prezentaci Lasera jako celosvětové třídy, s kvalitními závodníky v ČR mezi kterými panují 

velmi přátelské a lidské vztahy. 

4. Václav Novotný informoval o soustředěních 2019 -2020. Všichni členové byli vyzvání k 

aktivní účasti a pořádání soustředění v roce 2020.  

5. Za kontrolní komisi zhodnotil rok Jakub Halouzka. V činnosti ALT nebyly shledány žádná 

negativa. 

6. Proběhla diskuze nad tvorbou CTL 2020. CTL bude sestavena na podobném půdorysu jako 

v roce 2019. Část závodů Poháru ČR Laser 4.7 bude pořádaná společně s lodní třídou 

Optimist. ALT Laser bude muset požádat o výjimku ČSJ, aby vypsala MČR LT Laser 4.7 pro 

rok 2020. Dle regulí ČSJ totiž vzhledem k nízkým účastem v Poháru ČR 2019 nesplnila 

podmínky vypsání MČR na rok 2020. 

7. Do kontrolní komise na rok 2020 byli zvoleni: Ben Přikryl, Jakub Halouzka a Jean-Baptiste 

Janča. 
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8. Členové byli vyzvání k aktualizaci svých kontaktů v adresáři ALT Laser. Na tyto kontakty 

budou zasílány informace závodníkům ALT Laser. Dále bylo upozorněno na nutnost 

pravidelného sledování stránek www.eurolasersat.cz, kde jsou například zveřejňovány 

zprávy z ILCA.  

9. Pohár ČR lodních tříd sdružených v ALT Laser je zveřejňován na stránkách 

http://www.eurolasersat.cz, kde jsou také průběžně zveřejňovány další důležité aktuality 

související s ALT Laser v České republice. 

Příloha: Prezenční listina 
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