V Praze, 12.6.2018

ZÁPIS
z 4. schůze výboru sekce vodní turistiky ČSK,
která se konala dne 12.6.2018 v sekretariátu ČSK v Praze na Strahově.
Schůzi zahájil J. Hodic v 16:00 hod.
Přítomni:
Jiří Hodic, Miloslav Svoboda, Martin Jirka, Pavel Šálek, členové výboru, Jiří Mrkos, předseda
revizní komise
Omluven Jiří Šťastný, František Vyhňák, David Fojtík, výbor ČSK-VT je usnášeníschopný
Program:
1) Hospodaření sekce VT
2) Dotace MŠMT
3) Český pohár vodáků r. 2018
4) GDPR
5) Doporučení (alkohol na vodě)
6) Vodák roku 2018
7) Hospodářské noviny – článek o VT
8) Různé
1) Hospodaření sekce VT
Výbor sekce vzal na vědomí informaci o hospodaření sekce ČSK-VT k 31.5.2018
2) Dotace MŠMT
Výbor sekce VT ČSK vzal na vědomí stav příprav čerpání dotace, ve spolupráci s právním
oddělením je připravována vzorová smlouva, vyjasňují se podmínky
3) Český pohár vodáků r. 2018
M. Pavelková pošle oddílům pořádajícím ČPV směrnici, včetně upozornění na povinnost
zasílat včas propozice, fotodokumentaci a zprávu o závodu a dále informaci o stavu příprav
čerpání dotace.
M. Pavelková zašle Gumotexu, a.s. propozice z již uspořádaných závodů ČPV r. 2018, zprávy
a fotografie a dále upozornění k fotografiím (GDPR – připraví J. Hodic)
Hodnocení uskutečněných závodů:
Otava – bez výhrad
Sázava – bez výhrad
Teplá – bez výhrad
hlasování:
5 pro
návrh byl schválen
4) GDPR
J. Hodic zašle M. Pavelkové upozornění k fotografiím (GDPR) pro Gumotex (příloha zápisu)
Martin Jirka pošle vzor přihlášky a informace pořadatelům s doporučením (příloha zápisu)
hlasování:
5 pro
návrh byl schválen

5) Doporučení (alkohol na vodě)
Výbor sekce nedoporučuje návykové látky a raději ani alkohol na vodě požívat, u alkoholu
dodržet maximálně 0,5 promile (cca 2 piva) se zachováním maximální odpovědnosti při
případné nehodě
hlasování
3 pro 2 proti
návrh byl schválen
6) Vodák roku 2018
Kategorie „nejúspěšnější oddíl VT za r. 2018“
Byla diskutovány kritéria hodnocení, členové výboru připraví své návrhy na příští schůzi
výboru VT – návrh:
aktivita
bodové ohodnocení
Pořádání tábora pro mládež
5
Pořádání vodáckých akcí pro veřejnost - závod
5
- splutí
2
nárůst aktivity oproti předchozímu období
1-5
Počet členů mládeže na počet obyvatel obce
1–5
hlasování:
5 pro
návrh byl schválen
Návrh bude dále rozpracován
7) Hospodářské noviny – článek o VT
Martin Jirka předá redakci kontakt na J. Hodice
8) Různé:
P. Šálek informoval o aktivitách v projektu „Suché jezy“
Schůzi ukončil J. Hodic v 18:40 hod.
Ing. Jiří Hodic
Předseda SVT ČSK

