
                                                                                                                      V Praze, 06.09.2018 

 

ZÁPIS 
z 5. schůze výboru sekce vodní turistiky ČSK, 

která se konala dne 06.09.2018  v sekretariátu ČSK v Praze na Strahově. 

 

Schůzi zahájil J. Hodic v 16:00 hod.   

Přítomni: 

Jiří Hodic, Miloslav Svoboda, František Vyhňák, Pavel Šálek, členové výboru, Jiří Mrkos, 

předseda revizní komise 

Omluven Jiří Šťastný, Martin Jirka, David Fojtík, výbor ČSK-VT je usnášeníschopný 

 

Program: 

1) Vyhodnocení akce KanuFest Roudnice 2018 

2) Hospodaření sekce VT 

3) Dotace MŠMT 

4) Vodák roku 2018 

5) Vyhodnocení oddílů pracujících s mládeží 

6) Různé 

 

1) Vyhodnocení akce KanuFest Roudnice 2018 

Výbor sekce projednal se zástupci CNAWRu vyúčtování akce KanuFest Roudnice 2018. 

Předběžné náklady činí 68.000,- Kč. 

Výbor sekce a zástupci CNAWRu se shodli na zájmu tuto akci uspořádat i v r. 2019, bude 

třeba zvýšit publicitu akce  

 

2) Hospodaření sekce VT 

Výbor sekce vzal na vědomí informaci o hospodaření sekce ČSK-VT k 31.8.2018 

Výbor sekce schválil proplacení částky 40.000,- Kč na činnost CNAWRu 

Výbor sekce schválil navýšení položek: 

- hodnocení oddílů pracujících s mládeží na 220.000,- Kč 

- pořádání závodů ČPV o 10.000,- Kč na každý uspořádaný závod 

- ostatní akce regionálního významu na 220.000,- Kč 

Výbor sekce schválil pořízení věcných cen pro celkově nejlepší 3 závodníky každé kategorie 

ČPV celkem za 50.000,- Kč (dodavatel HIKO) 

J. Hodic projedná ve výboru ČSK proplacení cca 50.000,- Kč na úhradu zabezpečovacího 

materiálu na „nebezpečných jezech“ (bedny na podkovy)       

Výbor sekce schválil úhradu nákladů spojených s projektem „Suché jezy“ ve výši 10.000,- Kč 

   hlasování: 4 pro  návrh byl schválen 

 

3) Dotace MŠMT 

Výbor sekce VT ČSK vzal na vědomí stav příprav čerpání dotace, ve spolupráci s právním 

oddělením je stále připravována vzorová smlouva 

 

 



4) Vodák roku 2018 

Výbor sekce schválil jako nejaktivnější oddíl VT za r. 2018 Campanula vodáci z.s., ocenění 

převezme Adam Šindler 

hlasování: 4 pro  návrh byl schválen 

       

5) Vyhodnocení oddílů pracujících s mládeží 

Výbor sekce schválil pořadí oddílů pracujících s mládeží a finanční příspěvek dle přílohy 

hlasování: 4 pro  návrh byl schválen 

   

6) Různé: 

P. Šálek informoval o kontrole „nebezpečných jezů“, budou pořízeny další ochranné bedny na 

podkovy a lana (5 ks) 

J. Hodic informoval o článku v novinách METRO o utonulých na vodních plochách a tocích; 

osloví redakci se žádosti o vysvětlení tvrzení, že se vodáci pod vlivem alkoholu topí na 

klidných řekách 

J. Mrkos informoval, že nedošlo k žádnému dalšímu jednání ve věci povolení splouvání 

dalších toků v ŠUNAPu, bude jej iniciovat. 

  

Schůzi ukončil J. Hodic v 18:20 hod.   

                                                                                                                          Ing. Jiří Hodic 

                                                                                                                      Předseda SVT ČSK 

 

 

Příloha: Hodnocení oddílů pracujících s mládeží 

 


