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XX. ročník zamykání zimy Ski Lift Cup 2013
Takto dlouhou zimu málokdo z provozovatelů pamatuje,
podobné sněžení a mrazy na přelomu března a dubna byly
naposledy v roce 1996. Tradiční oslavu končící zimní sezony Ski
Lift Cup 2013 jsme naplánovali na první povelikonoční víkend a
od počátku bylo jasné, že mnozí z vás s přihláškami váhají,
protože předpověď počasí slibuje příznivé podmínky pro
lyžování i po Velikonocích. Nicméně počet přihlášek, které do
konce března dorazily, dosáhl trojciferného počtu.
Velikonoce však znamenaly přelom – lyžařská střediska jedou na
plné obrátky a příslib sněhu a mrazu i pro příští týden
s přihláškami překvapivě zamíchal – účastníci se začali
hromadně odhlašovat s tím, že jejich zaměstnavatelé mají
v úmyslu „jezdit“ i další víkend a proto jim nedají volno.
Musíme vám tedy oznámit, že letošní Ski Lift Cup odvoláváme.
Koneckonců jaképak zamykání zimy, když letos zima ani zdaleka
nekončí a dokonce to vypadá, že přejde plynule do podzimu .
Tak snad třeba za rok budete mít dvouleté zimní sezony dost a
rádi si přijedete odpočinout do Harrachova. Těšíme se na vás.
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Zákoník práce - řetězení práce na dobu
určitou
Ve středu 27. 3. 2013 byla v poslanecké
sněmovně schválena novela zákoníku práce,
která zpětně umožňuje zaměstnávat a tzv.
řetězit pracovní poměry na dobu určitou. Tato
úprava umožní i provozovatelům lanové dopravy
zaměstnávat opakovaně sezónní zaměstnance
bez ohledu na dosud platnou právní úpravu,
která umožňovala maximálně tři po sobě takto
jdoucí smlouvy. Znění úpravy je na portálu ALDR.
Děkujeme za aktivní pomoc poslancům z
podvýboru pro cestovní ruch, kteří pomohli
návrh upravit tak, aby zaměstnavatelé v
cestovním ruchu v profesích, které ze své
podstaty jsou sezónními, mohli opakovaně
zaměstnávat osoby na dobu určitou. Za podněty
a argumenty také děkujeme řediteli Spartaku
Rokytnice panu Ing. Jiřímu Krtičkovi. Díky takové
cílené spolupráci je možné dosahovat jasných
legislativních změn, které ulehčí provozovatelům
lanové dopravy podnikání.

Zájezd na veletrh Interalpin Innsbruck
XX. ročník veletrhu Interalpin se uskuteční ve
dnech 10. – 12. dubna 2013 v Innsbruckém
veletržním centru. Pro zájemce objednáme
ubytování s polo-penzí v jedno-, dvoulůžkových
či rodinných pokojích pensionu Alpenhof***
v Zell am Ziller. Ubytování se snídaní stojí 1 160
Kč, ubytování s polopenzí pak 1 450 Kč. Zájezd
na veletrh je možné spojit s lyžováním ve
středisku Zillertal, proto je možné přijet do
pensionu již v pondělí 8. 4. a pobyt si prodloužit
do pátku 12. 4. Ubytování v penzionu Alpenhof +
stravování
je
možné
objednat
opět
prostřednictvím e-shopu ALDR.
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Veletrh Interalpin

Innsbruck

10. – 12. dubna 2013

Hospitality &Tourism Summit

Aquapalace Praha

17. – 18. dubna 2013

Setkání výrobců lanových technologií s dozorovými orgány

hotel Tři věžičky u Jihlavy

24. dubna 2013

Valná hromada ALDR

hotel Tři věžičky u Jihlavy

25. dubna 2013

Školení vedoucích provozu lanových drah a zástupců
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