
                                                                                                                   V Praze, 12. 03. 2019 

 

ZÁPIS 
z 2. schůze výboru sekce vodní turistiky ČSK, 

která se konala dne 12. 03. 2019 v sekretariátu ČSK v Praze - Strahov. 

 

Před schůzí výboru se uskutečnil seminář s pořadateli závodů ČPV. 

 

Schůzi zahájil J. Hodic v 17:10 hod.  

  

Přítomni: 

Jiří Hodic, Martin Jirka, Miloslav Svoboda, František Vyhňák, P. Šálek, členové výboru, Jiří 

Mrkos 

Omluveni: David Fojtík, Jiří Šťastný 

výbor ČSK-VT je usnášeníschopný 

 

Program: 

1) Hospodaření sekce VT 

2) Pravidla hodnocení činnosti oddílů pracujících s mládeží pro r. 2019 

3) Školení VT 

4) Žádost o příspěvek KČT Přeštice na pořádání krajského kola soutěže v eskymáckých 

obratech 

5) Různé 

 

1) Hospodaření sekce VT 

Výbor sekce vzal na vědomí informaci o hospodaření sekce ČSK-VT k 31. 12. 2018 

   hlasování: 5 pro  návrh byl schválen 

 

2) Pravidla hodnocení činnosti oddílů pracujících s mládeží pro r. 2019 

výbor sekce schválil pravidla hodnocení činnosti oddílů pracujících s mládeží pro r. 2019 – 

úprava stávajících pravidel: 

- bod č. 3 pořádání akcí pro veřejnost – započítávají se 2 akce 

- doplnění hodnocení pořádání tábora, soustředění apod. nad 6 dní, započítají se max 2 

akce, a to za každou akci 50 bodů 

- podklady zašlou oddíly na sekretariát sekce do 21.1.2020 

   hlasování: 5 pro  návrh byl schválen 

 

3) Školení VT 

výbor sekce schválil příspěvek na úhradu účasti na školení VT ve výši 7.000,- Kč/oddíl a r. 

2019 (proplacení formou dotace). 

školení pořádané sekcí se uskuteční na kanále Roudnice 1. – 2. 6 2019, pro členské oddíly 

zdarma 

hlasování: 5 pro  návrh byl schválen 

 

 

 



4) Žádost o příspěvek KČT Přeštice na pořádání krajského kola soutěže v eskymáckých 

obratech 

výbor sekce neschválil příspěvek KČT Přeštice na pořádání krajského kola soutěže v 

eskymáckých obratech, pořadatele soutěže odkazuje na dotaci v rámci pořádání regionálních 

soutěží 

hlasování: 5 pro  návrh byl schválen 

 

 

Různé 

- konference ČSK se uskuteční dne 4.6.2019 

- informace o podnětu ombudsmanovi ve věci ochrany zájmů VT při správních řízeních 

- M. Svoboda podal žádost o vydání osvědčení pro autorizovanou osobu pro školení VT 

- P. Šálek podal informaci o zabezpečení nebezpečných jezů (pořízeny 2 ks beden na 

záchranné prostředky na Svitavě v Brně) 

-  Kanufest se uskuteční 26. – 27. 7. 2019 na kanále Roudnice 

 

příští schůze se uskuteční dne 21.5. 2019 

 

J. Hodic ukončil schůzi v 18:25 hod. 

 

 

                                                                                                                          Ing. Jiří Hodic 

                                                                                                                      Předseda SVT ČSK 

 

 

přílohy: 

Pravidla hodnocení činnosti oddílů pracujících s mládeží pro r. 2019 

 

 


