Zápis z 6. schůze výboru Sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané 17. 9. 2019 v Praze na Strahově
přítomni: J. Boháč, P. Bednář, P. Hottmar, P. Náprstek, M. Doktor
hosté:
Z. Krpata, J. Adam, P. Mokrý, T. Ježek
omluveni:
1.

Sportovně technická komise (STK), domácí soutěže

□ Jednání STK 17. 9. 2019 – Z. Krpata informoval o jednání STK, která projednala a schválila termíny jednání

STK do konce roku 2019, v hlavních parametrech předběžně zhodnotila uplynulou domácí závodní sezónu, a
diskutovala přípravu termínové listiny hlavních domácích závodů 2020 v návaznosti na mezinárodní
termínovou listinu.

□ ČP mládeže ve vytrvalosti – informace o připravenosti akce v Mostě (jezero Matylda) po drobných úpravách
tratí je závod připraven.

□ Termínová listina SRK ČSK 2020 – STK na své schůzi projednávala předběžný návrh termínové listiny 2020.

Systém hlavních domácích závodů bude zachován stejný jako v minulých letech. I. NZ a zároveň MČR na
dlouhé tratě bude nominačním závodem pro závody SP a ME. Tento závod bude určen pouze pro dospělé.
Dalším závodem bude MČR dlouhé tratě mládeže a veteránů. V květnu proběhne ČP mládeže, kde budou
startovat i benjamínci a bude umožněna účast slovenským klubům, stejně jako v předešlých letech. Na II. NZ
v červnu již benjamínci startovat nebudou, tento závod bude zároveň nominační pro juniory i seniory. Pro
splnění účasti benjamínků na celostátních závodech budou sloužit dva závody ČP benjamínků, které se
v letošním roce osvědčily.
Finální návrh termínové listiny bude předložen na příštím jednání VV, po konzultaci s vedením reprezentačních
družstev a NOC Račice.

□ M-ČR krátké tratě 2019 – STK hodnotila čtyřdenní model MČR pozitivně a po diskusi doporučila čtyřdenní

program MČR zachovat i v následující sezoně. STK zároveň doporučila pozdější termín MČR na přelomu
července a srpna a to 30. 7. – 2. 8. 2020. Výbor doporučení STK vzal na vědomí a po projednání schválil
navrhovaný termín i čtyřdenní program MČR v roce 2020.

□ Pořadatelství hlavních závodů 2020 na krátkých tratích – I. NZ, ČP mládeže, II. NZ a M-ČR proběhnou
v Račicích. Na pořadatele ostatních závodů vypíše STK výběrové řízení.

□ Údržba startovacího zařízení – Startovací zařízení v Račicích je po technické revizi (výměna reproduktorů,

klaksonu, vylepšení řídících jednotek (kufříků). I po technické revizi a následné reklamaci přetrvává problém
s kapsou v dráze číslo 9 na startu 500m, výzva k nápravě s urgencí opravy na příští sezonu bude NOC Račice
poslána oficiálně dopisem.
Ú: 1/6/19 – Z. Krpata, J. Adam
T: 22. 10. 2019

□ Dovybavení závodiště NOC Račice – kamery do startovacích buněk pro vyhodnocování chybných startů včetně

přehrávacích zařízení nebyly dodány včas, budou zakoupeny z předfinancování SP 2020 a instalovány na
nadcházející sezonu. Veškerý technický majetek ČSK používaný v Račicích byl uskladněn ve skladu na
loděnici USK. Z. Krpata připraví návrh plánu nutné údržby v NOC Račice pro potřeby kanoistických závodů
v příští sezoně.
Ú: 2/6/19 – Z. Krpata
T: 22. 10. 2019

□ Regionální závody - STK vyhodnotila poznatky ze sezony 2019. Na většině akcí, díky velkému zájmu oddílů

o účast, nastává problém s kapacitou areálů a loděnic pořadatelů. Došlo ke zlepšení zveřejňování výsledků ze
strany pořadatelů, výsledky jsou k dispozici přehledně na webu kanoe.cz. Proběhla diskuse ohledně možnosti
vývoje jednoduchého softwaru pro zpracování výsledků pro regionální závody. Předchozí aktivity nebyly
plošně využity. Z. Krpata zjistí možnosti u vývojářů a podá informaci o průběhu. Z. Krpata také upozornil na
problém s pozdním vyúčtováním závodů některých oddílů.
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□

Komise rozhodčích – po posledním pohárovém závodě sezony v Mostě Z. Krpata provede analýzu nákladů na
činnost rozhodčích. Společně s komisí rozhodčích bude vyhodnocena práce rozhodčích v roce 2019 a počty
potřebných rozhodčích na jednotlivé závody.
Sekretariát zajistí prolongaci ICF licencí mezinárodních rozhodčích a připraví nominaci rozhodčích na
mezinárodní závody ECA a ICF v roce 2020, která se odesílá v prosinci. Seminář rozhodčích se uskuteční po
VH SRK v SC Nymburk. Program připravuje předsedkyně KR M. Dognerová
Ú: 3/6/2019 – P. Mokrý
T: 22. 10. 2019

□ Aktualizace registrace členů – na VH SRK ČSK 30. 11. bude opět vyžadováno od klubů odevzdání prohlášení
klubů o aktuálnosti registrační databáze a kontaktů. Sekretariát rozešle informaci klubům.

□ Pravidla 2020 – Z. Krpata potvrdil, že pravidla po drobných úpravách zůstanou pro sezonu 2020 prakticky
stejná jako v roce 2019. Vydána budou jako obvykle, v termínu stanoveného řády ČSK.

□ Rozpočet STK SRK – Z. Krpata podá na příští schůzi výboru SRK ČSK zprávu o průběžném čerpání rozpočtu

Ú: 4/6/19 – Z. Krpata
T: 22. 10. 2019

STK za rok 2019.

2. Sportovní centra mládeže (SCM), Sportovní střediska (SpS), péče o talentovanou mládež
□

Jednání Rady SCM – zápis poslední schůze RSCM výbor obdržel. Ve spolupráci s STK se diskutovala
termínová listina 2020 a bodování do SCM. P. Hottmar informoval, že na posledním závodě ČP v Mostě je
poslední šance bodovat, poté bude žebříček uzavřen a proběhne druhé kolo výběru do SCM, obecné testy.

□

Ú – 2/5/19 trvá: Analýza tréninkových dat členů SCM – z diskuse členů výboru k současné kvalitě práce
s talentovanou mládeží navrhl předseda J. Boháč provést analýzu tréninkových dat a porovnání tréninkových
objemů u mládeže, zejména členů SCM. Cílem analýzy je zjistit, obdobně jako při zavádění SCM v roce 2005,
do jaké míry sportovci absolvují tréninkové zatížení podle doporučené metodiky svazu. Analýzu zajistí RSCM
pod vedením P. Hottmara. Výbor SRK ČSK vypracování analýzy schválil.
P. Hottmar
T: 22. 10. 2019

□

Tréninkové deníky členů SCM – P. Hottmar uvedl, že požadované vyplňování dat z tréninkových deníků do
databáze na www.kanoe.cz bude nadále kontrolováno a zůstává podmínkou pro čerpání financí SCM, jak je
uvedeno v metodice schválené MŠMT.

□

Školení trenérů II. Třídy - termín školení trenérů II. Třídy byl naplánován na leden/únor 2020, zájemci se
mohou hlásit. Výbor po diskusi rozhodl, že na další období je třeba schválit dlouhodobý plán školení, stanovit
podmínky a revidovat systém vzdělávání trenérů podle podmínek pro akreditace MŠMT a v součinnosti s VOŠ
ČUS.
Ú: 5/6/19 – J. Adam
T: 22. 10. 2019

□

Analýza vývoje vypisovaných disciplín – po projednání bylo schváleno, že STK ve spolupráci s RSCM jako
každoročně analyzuje vývoj disciplín, a navrhne přizpůsobení vypisování disciplín v programech hlavních
domácích závodů a stanoví jejich prioritu s ohledem na věkové skupiny a probíhající změny ve skladbě
olympijských disciplín, s cílem vychovávat konkurenceschopné závodníky ve všech olympijských
disciplínách.

□

Čerpání financí z SCM – P. Hottmar podal informaci o financování SCM, čerpání financí průběžně probíhá
podle plánů detašovaných pracovišť.

□

Přechod závodníků z SCM do RSC – P. Hottmar informoval, že přechod do RSC vyřešen, nejúspěšnější
závodníci byli zařazeni po domluvě do ASC a VSC do naplnění kapacit středisek.

□

YOG Dakar 2022 – informace o jediné kanoistické disciplíně na olympijských hrách mládeže v roce 2022 v
Dakaru 2022, závodit se bude na moři v disciplínách ICF ocean racing. J. Boháč informoval, že STK ocean
racing při ČSK připravuje projekt přípravy pro závodníky vybraných ročníků, možnost pro sjezdaře a
rychlostní kanoisty. O rozsahu a financování projektu zatím není rozhodnuto.

2

3.

Reprezentační družstva seniorů, juniorů, maratonu (RDS, RDJ, RDM)
RDS

□ Hodnocení EH Minsk, ME23 Račice, MS23 Pitesti – členové výboru obdrželi v předstihu písemné zprávy a

hodnocení. Z důvodu pokažené kvalifikace na EH z loňského ME a z nešťastného přerozdělování míst jsme
od ECA obdrželi pouze dvě kajakářská místa, ženy obsadily všechny disciplíny. Slušné výsledky pro české
kanoisty zajistili na kánoích bratři Fuksové. Na příští EH v Krakově pravděpodobně rychlostní kanoistika
nebude v programu. Potvrzen je vodní slalom.

□ Hodnocení MS Szeged – Hodnotící zpráva byla zaslána výboru. Celá letošní příprava směřovala k jednomu

vrcholu sezony a to k MS Szeged a olympijské kvalifikaci. Česku se podařilo vyjet 4 olympijská místa, dvě na
kánoi díky bratří Fuksům a dvě na kajaku díky J. Dostálovi a R. Šloufovi. J Dostál zároveň vybojoval stříbrnou
medaili na singlu na kilometru. Bohužel posádce českého čtyřkajaku olympijská kvalifikace těsně unikla, i
když se probojovala ve velké konkurenci do finále. P. Hottmar předloží výboru stručné hodnocení přípravy
K4. K hodnocení MS se výbor vrátí na příští schůzi.
Ú: 6/6/2019 – P. Hottmar
T: 22. 10. 2019

□ Nominační kritéria 2020 - reprezentační trenér P. Hottmar připraví na příští schůzi první verzi nominačních
kritérií na příští sezonu.

Ú: 7/6/2019 – P. Hottmar
T: 22. 10. 2019

□ Odměny za výsledky 2019 – Odměny za výsledky na mezinárodních soutěžích 2019 byly vypočítány, prošly

kontrolním výpočtem a po projednání výborem schváleny. Sekretariát začne s administrací a vyplácením. Po
MS –M v Číně budou podle dosažených výsledků doplněny o úspěšné závoníky z MS-M.

□ Super Cup ICF – podána informace o druhém ročníku závodu Super Cup ICF, pro pořadatelem zvané TOP
závodníky, s vypsanými prize money, který se konal v Číně.. Z našich se závodu zúčastnil Martin Fuksa, který
odjel do Číny přímo z předolympijské regaty v Tokiu, a Jana Ježová.

□ Tým U23 – komentář podal P. Hottmar. Na ME U23 v Račicích překvapil P. Fuksa individuální medailí, J.

Zavřel získal titul mistra Evropy na pětistovce, jinak ostatní naši závodníci U23 na světovou špičku ztrácí. Do
RDS se ale postupně začleňuje nadějná generace kajakářů, která přichází z juniorské kategorie.

□ Doplnění výstroje RD – nově vyvinutý závodní dres z funkčního materiálu Alpine-Pro byl včas dodán a
závodníci ho již měli ve výstroji k dispozici na MEJ Račice, MSJ v Pitesti, tak i na MS v Szegedu. P. Hottmar
připraví požadavky na výstroj pro sezonu 2020.

□ Dokvalifikace na OH 2020 – další šance vyjet místa na OH Tokio 2020 je ze závodů Q-OH Račice a SP

Duisburg. Možnost dokvalifikace na OH se v případě českých závodníků týká pouze kategorie K1 200m muži
a všech ženských olympijských disciplín. Svaz i resortní centra se zaměří na přípravu pro dokvalifikaci.

□ „Ready Steady“ Tokio – úzký tým zádodníků se zůčastnil na závodišti v Tokiu předolympijské regaty. Závod
byl v úvodu poznamenána komplikací s dopravou kvůli tajfunu, ale po přesměrování letů vše proběhlo
uspokojivě. Jednalo se o jedinou možnost otestovat olympijskou dráhu, podmínky v místě konání OH. ČOV
pokryje náklady na předolympijskou regatu v Tokiu do výše 600tis. Kč.

□ Připomínka ČSK k postupovým klíčům na předolympijské regatě v Tokiu – P. Hottmar informoval o
nedokonalosti použitých klíčů k nasazování do postupových jízd, které mají být použity i na OH. Při jejich
složitosti chybují v jejich aplikaci závodníci i rozhodčí. J. Boháč na základě připomínek P. Hottmara projednal
problém se členem komise rychlostní kanoistiky ICF a místopředsedou ICF T. Konietzkem. Úprava klíčů byla
přislíbena, o chybách se již ví, počítá se s jejich úpravou před OH na příští schůzi komise ICF.

□ Podzimní tréninkové kempy RDS – VT Japonsko je po návštěvě P. Hottmara při předolympijské regatě

v Tokiu zajištěno, v Susaki dokončili místní nový dům přímo u vody, který bude českému týmu k dispozici
jak letos na podzim, tak i při závěrečném aklimatizačním kempu příští rok před OH. Na podzim pojede do
Japonska tým Fuksů a tým J. Andrlíka. Skupina K. Leštiny a J. Součka pojede na podzimní VT do Chula
Visty, vše je v přípravě, vstup do tréninkového centra probíhá v koordinaci s J. Dziadkowiecem. VSC se
chystá na podzimní kemp do Sevilly. ČOV přislíbilo přispět na podzimní aklimatizační kemp v Susaki
částkou 500tis. Kč. Plánované kempy jsou v plánovaném rozpočtu RDS.

□ Personální návrhy RSC – P. Náprstek předal seznam personální obsazení ASC Dukla Praha pro rok 2020 ke
schválení. Výbor personální obsazení ASC projednal a schválil.
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□ Odměňování trenérů RSC – J. Boháč a P. Hottmar připraví a s vedoucími trenéry projednají návrh na
oceňování práce trenérů obou resortních center.

□ Čerpání rozpočtu RDS – P. Hottmar na příští schůzi připraví přehled průběžného čerpání rozpočtu RDS v roce

Ú: 8/6/19 – P. Hottmar
T: 22. 10. 2019

2019.

□ Ú - 4/5/2019 stále trvá - Tréninkové plány reprezentantů – po diskusi výboru k informacím o kvalitě přípravy
a zajištění podmínek přípravy reprezentantů výbor požádal reprezentačního trenéra, aby od vedoucích RSC
vyžadoval a pravidelně monitoroval plány přípravy reprezentantů. Současně, aby upozornil vedoucí RSC na
důslednost v předkládání plánů od střediskových trenérů. T. Ježek a P. Náprstek budou požádáni o informaci,
jak trenéři povinnosti, vyplývající z dohod mezi ČSK a RSC, plní.

RDJ
□ Zpráva z MEJ Račice a MSJ Pitesti – hodnotící zprávy z obou akcí zaslal P. Hottmar. Naši junioři navázali na

úspěšný loňský rok a předvedli výborné výsledky. Z vrcholných akcí přivezli celkem 12 cenných kovů,
především zásluhou svěřenců J. Andrlíka.

□ Celkové hodnocení RDJ – P. Hottmar prezentoval stručné hodnocení - reprezentační družstvo juniorů stále
drží vysokou výkonnostní úroveň. Na společných soustředěních je vidět dobrá koordinace práce trenérů. B.
Žehanová odvádí kvalitní práci v komunikaci s médii. Kanoistika, včetně juniorské, je vidět v celostátních i
regionálních denících, kde se zajímají o mladé naděje.

□ Závod OH nadějí – soutěž proběhla v Bratislavě na novém závodišti Zemník. Stále stoupá zájem o závod ze

zemí mimo původní a pořadatelské čtyři státy Viszegrádské dohody. Startovali závodníci 35 států. V silné
konkurenci předvedli naši mládežníci dobré výsledky, získali ale nižší počet medailí i kvalitních umístění, než
v předchozích letech. Start v kvalitní konkurenci je užitečný a motivační pro závodníky i trenéry.

□ Plán dalších akcí RDJ – podána informace o plánované přípravě, na podzim je připravováno soustředění RDJ
v SC Nymburk, v prvním prosincovém týdnu pak VT v Livignu.

□ Čerpání rozpočtu RDJ – P. Hottmar na příští schůzi představí průběžné čerpání rozpočtu RDJ.

Ú: 9/6/19 – P. Hottmar
T: 22. 10. 2019

RDM
□ Hodnocení ME-M Decize – hodnotící zpráva byla výboru v předstihu zaslána. Účast na ME komentoval
reprezentační trenér T. Ježek, maratónci předvedli velmi solidní výkony a přivezli tři cenné kovy zásluhou A.
Kožíškové a J. Březiny. Vystoupení reprezentace lze hodnotit dobře.

□ K4 Valladolid a Sanabria – informace o účasti českého týmu, závodu čtyřkajaků ve Španělsku se na pozvání

pořadatele zúčastnily dvě výborem schválené posádky, mužská a ženská. Obě posádky K4 předvedly slušné
výkony těsně pod medailovým umístěním a získaly cenné zkušenosti. Bylo doporučeno přijmout případné
pozvání i v příštím roce.

□ Mezinárodní maratony – v podzimních měsících proběhnou tradiční mezinárodní maratony jako Krumlovský
vodácký maraton, Adige Canoe Marathon v Itálii a Ardeche Canoe Marathon ve Francii.

□ Příprava MS-M Shaoxing – nominace na MS-M v Číně vzešla z výsledků M-ČR v maratónu v Hradci Králové
a z MEM Decize. Nominaci navrženou reprezentačním trenérem T. Ježkem výbor schválil. Do Číny pojede
výprava čtyř seniorů a pěti juniorů. Trenér T. Charvát požádal, zda může cestovat s týmem jako samoplátce,
výbor žádost schválil. Výjezd je organizačně připraven, T. Ježek dokončuje zajištění cestovních víz.

□ Čerpání rozpočtu RDM – na příští schůzi výboru T. Ježek předloží čerpání rozpočtu a navrhne požadavek na

Ú: 10/6/2019 – T. Ježek
T: 22. 10. 2019

nákup materiálu.

□ World Games 2021 – T. Ježek informoval výbor o vyjíždění kvót na World Games 2021, kde je kanoistický

maraton v programu. Místa se vyjíždějí z příštího MS-M 2020 v Baerumu. Kvóty jsou pouze do desátého místa
a týká se pouze kajaku.
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4. Různé
□ Žádost o strojní investiční dotace MŠMT pro státní reprezentaci – J. Adam a J. Boháč informovali o průtazích

MŠMT s administrací dotace na rok 2019. Ze strany MŠMT jsou postupně vznášeny požadavky na doplnění a
zpřesnění. Sekretariát průběžně doplňuje data povinné dokumentace pro realizaci investic pro všechny sekce
ČSK. Rozhodnutí o přidělení dotace se očekává v říjnu.

□ Ú - 9/3/19 je splněn: Správa objektů ČSK – výběrové řízení pro výběr nájemce areálu Císařská louka bylo

vypsáno a zveřejněno na realitních webech. Proběhly dvě kola prohlídek potenciálních zájemců, zatím se
přihlásilo 6 uchazečů. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je konec září. Výbor schválil složení komise pro
otevírání obálek ve složení J. Boháč, J. Heller, P. Mokrý a J. Adam. Zprávu s hodnocením obdržených nabídek
připraví pro rozhodování výboru pracovní skupina ve složení P. Bednář, J. Heller, J. Boháč, Z. Krpata a J. Adam.
J. Hellera po jeho dlouhodobě avizovaném ukončení činnosti jako správce objektů ČSK nahradí P. Bednář, který
s J. Hellerem v posledním roce spolupracoval. Výbor vyslovil J. Hellerovi poděkování za náročnou a dobře
vykovávanou práci pro ČSK.

□ Hodnocení pořádání MEJ a U23 2019 v Račicích – J. Boháč shrnul poznatky z organizace závodu, zkušený

pořadatelský tým v čele s P. Šebestou připravil velmi zdařilý závod, oceněný zahraničními účastníky i
představiteli ECA. Stále dobíhá vyúčtování celé akce, které ještě není uzavřeno. Předpokládá se kladný
hospodářský výsledek. Téměř stejný pořadatelský tým již připravuje SP 2020 (Q-OH) a také MS 2022 ve
veslování.

□ Podpora činnosti oddílů SRK - Na základě výborem schválených koeficientů byly vypočteny a schváleny výše

podpory jednotlivým oddílům z programů MŠMT II a V a z loterijních prostředků ČOV. Poskytování podpory
je postupně administrováno podle metodiky MŠMT, stejně jako v loňském roce. Jiný způsob využití podpory
není přípustný. Sekretariát bude oddílům asistovat s využitím podpory.

□ Registr MŠMT – J. Boháč podal informaci o stávajícím registru sportovců MŠMT, který do zahájení činnosti

nové Národní agentury pro sport nebude plně funkční a nebude použit v metodice rozdělování dotací na rok
2020. Novelou zákona o podpoře sportu se do registru vrací rodná čísla, namísto dat narození. Zákonná úprava
usnadňuje sběr rodných čísel, pravidla GDPR musí být dodržována.

□ Registr členů ČSK – J. Boháč informoval o záměru ČSK sjednotit registrační databázi jednotlivých sekcí ČSK.

Cílem je zadání vývoje jednotné registrační databáze ČSK na platformě IS ČUS v příštím roce. Proběhnou
jednání k formulaci zadání pro dodavatele.

□ Anketa kanoista roku 2019 – podána informace o přípravě slavnostního vyhlášení, původní termín ankety 4. 11.,

byl zejména z důvodu termínové kolize testování slalomové dráhy ME 2020 v Londýně, přesunut na úterý 29.10.
Probíhá příprava organizace. Vyhlášení se uskuteční v Praze v Paspově sále Smíchovského pivovaru. Za SRK
ČSK se na přípravě budou podílet J. Boháč, J, Adam, P. Hottmar a B. Žehanová.

□ SP Račice 2022 – podána informace o záměru SRK ČSK a NOC Račice kandidovat na pořádání akce,

organizační tým kolem P. Šebesty a ČSK připraví kandidaturu, pokud záměr schválí Výbor ČSK 10.10.
Sekretariát zajistí včasné doručení kandidatury na ICF. Předpokládá se, že ve velké konkurenci žadatelů o
pořadatelství je reálná možnost přidělení závodu do ČR až v některém z následujících roků.

□ Stav hladiny vody v Račicích – podána informace o krocích NOC VS k zajištění stability hladiny a přizpůsobení
břehového vybavení nižší výšce hladiny. V listopadu začnou práce na srovnání dna. Proběhnout mají i čerpací
zkoušky na dočasné zvýšení hladiny přečerpáním vody ze sousedního jezera. Připravuje se investice na
prohloubení dna, dostavby a rekonstrukce nové a staré loděnice, a snížení i zúžení ostrova pro rozšíření vratného
kanálu pro MS ve veslování 2022. Podle dostupných informací těžařská společnost nepožádala o prodloužení
povolení k těžbě, která by měla tak v roce 2020 skončit, a měla by následovat sanace po těžbě. Zvýšení hladiny
sanací se nepředpokládá.

□ Prodej starého mikrobusu - výbor diskutoval možnosti prodeje vysloužilého svazového Fordu Transit i se starším
vlekem, po projednání rozhodnuto ponechat soupravu ve stávajícím režimu, pro dopravu po ČR, do konce
planosti STK nebo do doby nákladnější opravy.

□ Implementace nařízení GDPR – sekretariát vyžádá na ustanoveném pověřenci pro GDPR analýzu, jak je na tom
ČSK s implementací podmínek GDPR. Po obdržení závěrečné zprávy o implementaci bude revidována smlouva
na rozsah další činnosti pověřence - firmy GDPR Solution.
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□ Příprava valné hromady SRK ČSK – Výbor po projednání schválil kroky k přípravě VH. Podle termínového

plánu se VH sekce uskuteční 30. 11. 2019 v SC Nymburk. Odpovědní členové výboru a předsedové komisí
připraví výroční zprávy pro sestavení informace pro delegáty z klubů. Sekretariát vyrozumí všechny
zpracovatele, včetně revizní komise, připraví zprávu o hospodaření a majetku a bude informovat kluby o datu
konání VH.

□ Grant MHMP – podána informace o realizaci grantu Magistrátu hlavního města Prahy. Jako každý rok magistrát

hl. m. Prahy poskytl grant prostřednictvím ČSK, na podporu rozvoje sportu mládeže pražským oddílům od 1. 7.
2019 do 30. 6. 2020. Smlouvy na další období byly s pražskými oddíly podepsány a grant vyplacen na účty.
Očekává se vypsání grantů MHMP na provoz sportovišť a pořádání akcí v roce 2020 – zde oddíly žádají
individuálně. Uzávěrka podávání žádostí se očekává 30.10.

□ Jubileum oddílu kanoistiky v Týně nad Vltavou - kanoistický oddíl v Týně nad Vltavou slavil 70. výročí
založení. Pro kolizi termínu oslav s dalšími akcemi byla odeslána písemná gratulace a poděkování za činnost
pro ČSK.

□ Informace o sporech v oddílu TJ VS Litovel – výbor SRK ČSK projednal informace o sporu vedeném mezi
členy oddílu v Litovli. ČSK byl požádán Policií ČR o dokumentaci k dotacím pro oddíl. Vzhledem k situaci byly
z rozhodnutí výboru SRK ČSK i výboru ČSK pozastaveny až do odvolání veškeré dotace ČSK pro oddíl, a oddíl
bude vyzván k urovnání vnitřního sporu.

□ Čerpání rozpočtu sekce – podána stručná informace o stavu čerpání rozpočtu sekce, hospodaření je v souladu

s plánem, pro příští schůzi sekretariát připraví písemnou informaci průběžného čerpání rozpočtu, jako podkladu
pro přípravu zprávy pro VH SRK ČSK.
Ú: 11/6/19 – J. Adam
T: 22. 10. 2019

Zapsal: J. Adam
Příští schůze výboru SRK se koná: 22. 10. 2019
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