Číslo 2/2014

XX. Ski Lift Cup 2014
Vážení přátelé, rádi bychom vás pozvali na jubilejní XX. ročník SLC.
Vzhledem k tomu, že při pořádání předchozích ročníků jsme často slyšeli, že o víkendu přijet
nemůžete, protože na svých sjezdovkách pořádáte různé akce pro veřejnost, rozhodli jsme se
uspořádat závod v obřím slalomu ve všední den, konkrétně ve středu 2. dubna 2014. Díky
exkluzivní nabídce Sportovního areálu Harrachov, za kterou děkujeme, pro nás bude
vyblokována celá oblast Rýžoviště, kde se závod v obřím slalomu pojede na Červené
sjezdovce u lanové dráhy Alfa. Cíl závodu bude u Sporthotelu Rýžoviště, v němž budou
účastníci akce ubytováni.
V hotelu budou k dispozici tři kategorie pokojů v cenách od 285,- do 425- Kč za lůžko a noc včetně snídaně a parkování
na hotelovém parkovišti. Hotel nám vyšel vstříc i co do ceny základních nápojů. Dále účastníci akce budou moci využít
hotelové wellness se saunou, vířivkou, masážemi a párou.
Samozřejmostí je zvýhodněná cena za třídenní skipas a vstupenku na bobovou dráhu HappyWorld Harrachov.
Veškeré informace o závodu najdete zde.

N ákladní výtah ve Špindlerově Mlýně nebyl lanovkou
Ministerstvo dopravy potvrdilo, že nákladní výtah
určený pro zásobování chaty Bumbálka na Přední
Labské u Špindlerova Mlýna nemá statut lanové dráhy.
Jde o výtah, který se koncem listopadu zřítil při
přepravě osob. Média jej popisovala jako lanovku, avšak
toto zařízení nemá parametry lanové dráhy a proto je
toto označení zavádějící. Doprovázení článků v médiích
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nevhodnými
fotografiemi
pak
svědčí
o
neprofesionálním přístupu novinářů ke zpracovávaným
tématům.
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Výhodné

tarify pro provozovatele lyžařských areálů od

Minule jsme vám nabídli zvýhodněný tarif od
Vodafone. Ne všechna střediska však mají ideální
pokrytí všemi operátory, proto náš vážený
a dlouholetý člen pan Jan Sotona dohodl exkluzivní
cenovou nabídku také v síti GTS.
I zde je podmínkou pro využití nabídky členství v ALDR.
Subjekty budou uzavírat smlouvy s operátorem samy,
ALDR pouze před začátkem jejich komunikace potvrdí
jejich členství v Asociaci.
Nabídka T-Mobile je následující:
Tarif Mobil X bez dat za 350,- Kč
Neomezení volání a SMS do všech sítí v České republice
a na pevné sítě do okolních státůokolní státy (Polsko,
Německo, Rakousko a Slovensko)
Velice výhodný tarif hlavně pro ty, kteří nepotřebují mít
internet v mobilu.
Tarif Mobil X s daty za 400,- Kč
Neomezení volání a SMS do všech sítí v České republice
a na pevné sítě do okolních států (Polsko, Německo,

Tarif

Společnosti Telefónica Czech Republic a T-Mobile Czech
Republic začaly sdílet své mobilní sítě. Cílem spolupráce
je zajištění optimálního pokrytí území České republiky
sítěmi 2G a 3G a zvýšení efektivity provozu mobilních
sítí obou operátorů.
Pro další informace se obraťte na pana Sotonu, tel.
602 696 977

Hovory a SMS
do pevných a mobilních sítí v ČR1

Pravidelná měsíční
cena

Mobil 0
Mobil X bez dat
Mobil X s daty 1 GB/měsíc

Rakousko a Slovensko); navíc obsahuje internet
v mobilu 1GB. Výhodný tarif pro ty, kdo využívají chytré
telefony a aplikace vyžadující připojení k internetu.
Tarif Mobil 0 za 1,- Kč
Tento tarif neobsahuje žádné volné minuty ani SMS,
zákazník platí pouze provolané minuty nebo odeslané
SMS a MMS.
Volání a SMS v rámci VPN za 0,- Kč, volání a SMS mimo
VPN za 0,95 Kč do všech sítí v České republice.

1Kč
350 Kč
400 Kč

VPN

mimo VPN

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,95 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Mezinárodní zóna 0
Kč/min.
3,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

VPN zahrnuje volání a SMS na pevná a mobilní čísla účastníka v síti GTS

Typ MMS
MMS do mobilních sítí v ČR
Datové tarify
Tarif

MMS (Kč/MMS)
5,00 Kč
FUP

Pravidelná měsíční cena

Data 200

200 MB/měs.

65 Kč

Data 500

500 MB/měs.

99 Kč

Data 1000

1 GB/měs.

120 Kč

Data 5000

5 GB/měs.

400 Kč

M ěření hlučnosti zasněžování
Stává se, že si občané žijící poblíž lyžařských areálů
stěžují na hluk, který v noci způsobují zasněžovací
děla. Několikrát byli k podobným případům přizváni
hygienici, aby zjistili, zda nejsou překračovány hlukové
limity. Nemáme informace o tom, že by byl někde
naměřen nadlimitní hluk.
V souvislosti s měřením hluku způsobeného sněžnými
děly se začalo proslýchat, že hygienici budou měřit
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v budovách, nikoli před nimi, jak
tomu bylo dosud. Zajímali jsme se
o problematiku, avšak tuto
informaci se zatím nepodařilo
potvrdit. Měření uvnitř budov by se pravděpodobně
týkalo pouze lůžkových zdravotnických zařízení. Tuto
oblast však nepouštíme ze zřetele a budeme ji i nadále
sledovat.
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Strana 3

Měsíčník ALDR 2/2014

N enechte si ujít akce připravované


01. 04. – 03. 04. 2014

ALDR

Ski Lift Cup, lanovkářský a vlekařský pohár, Skiareál a Sporthotel Harrachov

Veškeré informace o akci najdete zde, přihlašovat se můžete po zalogování přes e-shop
zde






07. 04. – 13. 04. 2014

Lyžařsko-odborný zájezd spojený s návštěvou veletrhů Alpitec a Prowinter v Bolzanu
Lyžařsko-odborný zájezd na veletrh do Itálie uspořádáme v případě dostatečného počtu zájemců.
Máte-li zájem o zajištění ubytování a o účast na odborných exkurzích, informujte prosím kancelář
ALDR.

24. 04. 2014

Valná hromada ALDR

12. 05. – 14. 05. 2014

Školení vedoucích provozu lanových drah, Ministerstvo dopravy, Praha
Vzhledem k množství nové legislativy týkající se lanových drah doporučujeme provozovatelům
všech českých lanových drah, aby na školení vyslali své vedoucí provozu a jejich zástupce.
Na školení se budou mimo jiné probírat stěžejní témata:






Slučování staveb s pozemky zachycené v novém Občanském zákoníku a jeho dopad na
stávající lanové dráhy + povolování výstavby nových lanových drah zejména ve vztahu
k novému Občanskému zákoníku a cizím pozemkům
Zásadní změny ve Vyhlášce, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb.,
kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva dopravy 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve
znění vyhlášky č. 242/1996 Sb. a vyhlášky č. 174/2000 Sb.
Centrální registr provozu lanových drah

Vzhledem k závažnosti probíraných témat proběhne školení na ministerstvu dopravy v Praze a
k vedoucím provozu na něm promluví ministr dopravy Ing. Antonín Prachař












10. 06. – 12. 06. 2014

Školení pracovníků elektrické údržby lanových drah

02. 10. – 03. 10. 2012

Veletrh InterMountain, Špindlerův Mlýn

2

2

2 dny, zhruba 1200 m kryté plochy a 400 m volné vnější plochy
veletrh je pořádán pouze v sudých letech a je jediným veletrhem tohoto zaměření v
ČR
na veletrhu se tradičně prezentuje cca 50 vystavovatelů z více než 10 zemí a
společně představují přes 100 různých značek
průměrná návštěvnost veletrhu se pohybuje okolo 3 tisíc návštěvníků
většina návštěvníků pochází z České republiky, Slovenska a Polska, ale přijíždějí
také z ostatních zemí Evropy
2

3 400 Kč bez DPH za 1 m vnitřní výstavní plochy (cena za pronájem plochy, montáž
a demontáž výstavního modulu, údržbu, úklid apod.)
2

900 Kč bez DPH za 1 m vnější výstavní plochy
5 500 Kč bez DPH za registraci na veletrh
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