V Praze, 21. 05. 2019

ZÁPIS
z 3. schůze výboru sekce vodní turistiky ČSK,
která se konala dne 21. 05. 2019 v sekretariátu ČSK v Praze - Strahov.
Schůzi zahájil J. Hodic v 16:40 hod.
Přítomni:
Jiří Hodic, Martin Jirka, František Vyhňák, Pavel Šálek, členové výboru, Jiří Mrkos
Omluveni: David Fojtík, Jiří Šťastný, Miloslav Svoboda
výbor ČSK-VT je usnášeníschopný
Program:
1) Hospodaření sekce VT
2) Informace ze schůze výboru ČSK
3) Český pohár vodáků
4) Nebezpečné jezy, suché jezy
5) Anketa vodák roku
6) Akce Kanufest Roudnice 2019
7) Asociace vodní turistiky a sportu
8) Různé
1) Hospodaření sekce VT
Výbor sekce projednal hospodaření sekce ČSK-VT k 30. 04. 2019
Čerpání dotace v r. 2019 bude obdobným způsobem jako v r. 2018 (objednávka VT ČSK
oddílu, oddíl vystaví fakturu)
2) Informace ze schůze výboru ČSK
J. Hodic přednesl informace z jednání výboru ČSK:
- Výbor ČSK projednal vstup ČSK do Asociace vodní turistiky a sportu – požadujeme
doplnění informací (členské příspěvky, program apod.)
- vstupenky na OH (rychlostní kanoistika a vodní slalom) bude možno objednávat přes ČSK,
info na webu (cena cca 400 eur)
- rozdělení dotace na „organizaci sportu“ („činnost“) proběhlo dle stejných principů jako
v minulých letech, pro sekci VT je pro r. 2019 vyčleněna částka 1,165.306,- Kč (v r. 2018 1,283.000,- Kč)
3) Český pohár vodáků
- J. Mrkos podal informace o ČPV Otava, závod proběhl v souladu se směrnicí
- výbor ČSK VT projednal žádost D. Fojtíka o výjimku pro závod ČPV Svratka – zkrácení
závodu na trati Vír I – Vír II
hlasování:
4 pro
návrh byl schválen

4) Nebezpečné jezy, suché jezy
P. Šálek podal informaci o místním šetření na jezu Žampach dne 23. 05. 2019 (suchý jez)
a řešení nebezpečného jezu v Ledči n. S. (zabetonované kameny)
5) Anketa Vodák roku 2019
Výbor ČSK VT projednal návrh na „osobnost vodní turistiky“
6) Kanufest Roudnice 2019
J. Mrkos: akce je ve stadiu přípravy, informace a propozice budou rozeslány
7) Asociace vodní turistiky a sportu
J. Hodic dne 26. 04. 2019 požádal o hlasování per rollam:
Výbor VT ČSK doporučuje výboru ČSK vstup do Asociace vodní turistiky a sportu
hlasovalo 5 členů výboru
hlasování:
4 pro, 1 se zdržel
návrh byl schválen

Různé
- konference ČSK se uskuteční dne 4.6.2019, delegováni byli mj. členové výboru (J. Šťastný
jako náhradník)
- výbor VT ČSK projednal žádost J. Šťastného o příspěvek na Seakajakové pokec na príglu.
Výbor VT ČSK odkazuje na sportovně technickou komisi seekajaky.
- J. Hodic připraví návrh úpravy rozpočtu VT ČSK dle aktuálních prostředků (dotace na
Organizaci sportu)
J. Hodic ukončil schůzi v 18:30 hod.
Ing. Jiří Hodic
Předseda SVT ČSK

