Zápis ze zasedání výboru Asociace vodní turistiky a
sportu z.s.
datum
čas zahájení
počet přítomných

9.7.2019
20:00:00
5 (P. Šálek, P.Ptáček, L
Říhová, B. Pražák, D. Gros)

místo
čas ukončení
počet
nepřítomných

Skype konference
21:00:00
0

Program zasedání výboru
1. kontrola úkolů z minulého zasedání
2. přijetí členů
3. propagace spolku, ostatní

1. Usnesení
1.
2.

3.

4.

Program schválen – pro 5, proti 0, zdržel se 0
Zřízení datové schránky – zřízeno
Zákaznická karta ČP – Lenka pošle
Vodoprávní úřady – David neposlal Jizeru, pošle do konce týdne
Petr obeslal Vodoprávní úřady
Fio banka – účet zřízen
ČPV – zajištění reklamy zajistil Ešus, je možno v rámci ČPV umístit baner
Web – aktualizováno
Tisková konference – dobrý mediální ohlas, široký záběr
Návrh letáků – pokračuje i nadále diskuze o tom jak budou vypadat, aby byly podobné jako stránky
Lenka má za úkol zkontrolovat přihlášky, těch, kteří jsou poslali žádost, ale nedorazila fyzicky přihláška
Přidružený člen Martin Janda – schváleno, Asociace turistických oddílů ĆR – schváleno, ČSK –
schváleno, KČT – schváleno.
P.Šálek navrhuje oslovit organizace Pionýr a Sokol, Petr připomněl zjistil něco jako Svaz mládeže, ale
tam bychom museli vstoupit my.
Petr Ptáček je zklamán nezájmem veřejnosti o vstoupení do Asociace a vyvolal diskusi o tom, co pro
větší zájem udělat dál. Dohoda o tom, že propagaci připravíme na září po sezóně.
Míla Pražák navrhuje samolepky rozdávat na ČPV včetně letáku Pavel Šálek navrhuje spolupráci na
samolepkách s TNP, Petr Ptáček navrhuje Karla Macase a zařídí to. Jsou schváleny letáky o Asociaci
na rozdávání se samolepkami. Návrh letáku jako desatero od Karla Macase a na druhé straně
informace o Asociaci. Formát A5 oboustranný.
David navrhuje založení stránky na FB, Míla informuje, že stránka je již založena od února. Míla si bere
na starost stránku aktualizovat a zveřejnit.
Petr informuje, že proběhlo zapsání změn ve spisovém rejstříku (rozšíření výboru).
Další skype schůze bude 6.8.2019 od 19:00
Kontrola zaplacených příspěvků.

Zápis je uložen:

V archivu v sídle asociace

Zapsal Míla Pražák

