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

31.10.2019
20:00:00
4 (P. Šálek, P. Ptáček, L.
Říhová, B. Pražák)

místo
čas ukončení
počet
nepřítomných

Skype konference
20:30:00
0

Program zasedání výboru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kontrola úkolů z minulého zasedání
přijetí členů
příprava letáku
práce ve výboru
Memorandum o spolupráci se spolkem Sdružení sportovních svazů České republiky
Změna termínu výboru prosinci
Ostatní

Program schválen – pro 4, proti 0, zdržel se 0

1. Usnesení
1.

2.
3.

Zákaznická karta předána – vyřízeno
Propagační leták hotov a schválen.
Účetní směrnice – nesplněno
Dopis na oslovení firem – nesplněno, úkol předán Lence Ř.
Oslovení potenciálního člena Českého svazu ochránců přírody 06 /05 Sázava, kdy dodá přihlášku nesplněno
Přijat člen SUNDISK - pro 4, proti 0, zdržel se 0
V lednu se provede tisk 10 000 ks letáků A5 s informací o Asociaci na jedné straně a vodáckým
desaterem na druhé straně. Tyto letáky pak předáme členům, aby je v rámci své činnosti rozdávali
potenciálním zájemcům např. v půjčovnách nebo prodejnách. Leták je k nahlédnutí zde - pro 4, proti
0, zdržel se 0
Odměna 3000 Kč pro Karla Macase, který připravil kresby vodácké desatero na leták - pro 4, proti 0,
zdržel se 0

4.

Petr P. je není zcela spokojen s prací a komunikací ve výboru, kdy jednotlivé úkoly nejsou plněny,
nebo jsou plněny jen částečně a on to pak musí dopracovávat. Sdělil jeho představu, že výbor by měl
poskytovat podporu jeho činnosti, protože se musí věnovat např. legislativním záležitostem, a ne, že
bude udělovat úkoly, které pak sám bude i řešit. Toto téma bude předmětem diskuse v rámci
osobního setkání v prosinci 2019.

5.

Memorandum o spolupráci v mediální a legislativní rovině se spolkem Sdružení sportovních svazů
České republiky - pro 4, proti 0, zdržel se 0
Změna termínu schůze výboru na 10.12., která se uskuteční v prostorách jídelny Praha 10, Nad
vodojemem 8. Cílem osobního setkání členů výboru bude mimo jiné příprava na členskou schůzi.

6.

7.

Petr P. byl zvolen osobností vodní turistiky v rámci akce Kanoista roku 2019, kterou pořádá ČSK.
Petr P. informoval o chystané novele vodní zákona, které se bude v následujících měsících věnovat.
Míla P. informoval o setkání Vodácké Ohře 13.11. od 15 hod v prostorách krajského úřadu Karlovy
Vary, kde se bude diskutovat o vodáctví v kraji s krajskými úředníky a zástupci povodí. Doporučil, aby
se kromě něho zúčastnil této schůzky také někdo další z výboru.
Míla P. zjistí možnosti na případné granty na propagaci nebo podporu činnosti Asociace.
Pavel Š. informoval o jednáních s firmou Enviro, která má na starosti projekty rybích přechodů a
vodáckých propustí na jezech Roztoky a Sýkořice na Berounce. Z bezpečnostních a technických
důvodů nebude možné realizovat stavbu sportovní propustě v Roztokách, protože by ústila rovnou do
vývaru pod jezem. V kombinaci s rybím přechodem, který bude zatočený zpět pod jez, nelze propust
technicky jak realizovat. Navíc by mohla výrazně ovlivnit provoz slalomové dráhy, kde by mohla
chybět voda. Pavel Š. dal k projektu podnět, aby se jez zvýšil o malé náplatky, které by
vykompezovaly ztrátu vody slalomové dráze, která proteče rybím přechodem.
Na jezu v Sýkořicích není se stavbou propustě žádný problém.

Zápis je uložen:

V archivu v sídle asociace

Zapsal Petr Ptáček

