
Asociace vodní turistiky a sportu

Zápis ze zasedání výboru Asociace vodní turistiky a sportu z.s.

datum 9.3.2021 místo Skype konference
čas zahájení 20:00:00 čas ukončení 22:10:00
počet přítomných 4 (P. Ptáček, L. Říhová, B. 

Pražák, P. Šálek)
počet 
nepřítomných 

1 (David Gros)

Program zasedání výboru

– kontrola úkolů z minulého zasedání
– přijetí nových členů
– aktivity od minulého zasedání, nové aktivity

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

1. – Petr P. intenzivně zajišťoval veškeré podklady pro zápis do národního seznamu kult. 
dědictví. Získal souhlas od Prahy s nominací na zápis a žádost se všemi přílohami 
odeslal na MK.

– Členům byla zaslána informace o změně místa konání členské schůze včetně dalších 
informací ohledně výjimek z VN pro konání setkání právnické osoby. V tomto směru 
byla upravena i pozvánka na schůzi.

2. – Noví členové –  0
3. – Petr P. informoval o zápisu České vodáctví na krajský seznam nemateriálních statků 

tradiční lidové kultury Královehradeckého kraje. Zápis byl schválen radou kraje a Petr
P. pak jednal s náměstkyní o dalších možnostech podpory ze strany kraje.

– Petr P. připravil tiskovou zprávu ohledně zápisu vodáctví do již dvou krajských 
seznamů a rozeslal ji novinářům.

– Přihlásili jsme se do nového řízení o schválení manipulačního řádu pro MVE 
Žampach.

– Přihlásili jsme se do řízení o mimořádné manipulaci na jezu Nové Mlýny na Moravě z
důvodu rekonstrukce břehů.

– Petr P. jednal na Povolí Labe ohledně vodáckých akcí.
– MVE Nové Městečko – odeslali jsme negativní stanovisko ke stavbě MVE na Otavě.
– MVE Vojkovice – obec Vojkovice nesouhlasí s prodejem svých pozemků pro stavbu 

MVE.
– Členská schůze – bude umožněn vzdálený přístup po dobu trvání schůze přes 

https://meet.google.com/ajh-xiwy-qen (nutno mít google účet), vzdálení členové 
nemohou hlasovat.

– Členská schůze – možnost proplacení Antigen testů nutných pro účast na členské 
schůzi po předložení dokladu. Kdo je v ochranné lhůtě po prodělané nemoci, nemusí 
mít test.
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– Získávání finančních prostředků přes darujme.cz se ukázalo jako málo efektivní. 
Prozatím od července 2020 přispělo 34 lidí celkem 23 000 Kč. Bylo by vhodné zajistit
dobrovolné dary přes objednávkové formuláře členů spolku, protože tím se nejlépe 
osloví méně aktivní vodáci. V rámci on-line objednávky podnikajícího člena spolku 
by byla přidána položka do košíku přispět na AVTS určitou částkou. Firma by tuto 
částku vybrala jako nedaňový příjem a průběžnou položkou by je jednou za měsíc 
odeslala jako nedaňový výdaj na účet AVTS. Pokud by to nebylo možné, umístila by 
alespoň widget na darujme.cz na své stránky, který se dá graficky uzpůsobit. Svazy by
mohly zajistit podporu veřejnosti tím, že by pořadatelé akcí navýšili startovné o např. 
5 Kč, které by pak převedli na AVTS.

– Litický oblouk – pokusíme se vstoupit do jednání o odstavení MVE Litice, která brání 
průjezdu v rámci akce 15 km po Divoké Orlici - Memoriál Václava Břízy. Petr P. 
osloví Sambu a Cvok, jestli by se nechtěli podílet na zajištění pořádku a ceně za 
odstávku, AVTS by pak mohla požádat o výjimky.

– Most Lesnice – přihlásili jsme se do řízení VKP kvůli opravě mostu u obce Lesnice na
řece Moravě a dali námitky pro přenášení stavby. Úřad tyto naše podmínky 
akceptoval, stavitel bude muset zajistit výstup nad mostem, přenesení stavby v rámci 
vyznačeného koridoru a opětovný nástup na řeku.

Příští schůze 16.3.2021 na členské schůzi.

Zápis je uložen:
V archivu v sídle asociace

Zapsal Petr Ptáček
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