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ZÁPIS Z VÝKONNÉHO VÝBORU, KŘENEK, 12.2.2020 

Přítomni Omluveni Hosté 

   

Ludvík Novák  
Jan Danihelka 
Lukáš Hořký  
Petr Marek  
Zdeněk Nečas  
Linda Kölblová  
 
 
 

Hana Ledvinová 
 
 
 
 

Lucie Albrecht 

 

 

 

1)Kontrola zápisu z 8.1.2020 

2)Kontrola čerpání 

3)Valná hromada VVČSVLW 

4)Plán přípravy reprezentace 

5)Počet registrovaných klubů a členů 

6)Nové logo svazu 

7)Fyzické testy reprezentace 

8)Různé 

1)Kontrola zápisu z 8.1.2020 

 

• Všechny body zápisu a úkoly jsou dořešeny 

 

2)Kontrola čerpání 
 

• Finance roku 2019 byli dočerpány a bylo provedeno vyúčtování dotací. Detailní přehled čerpání finančních 

prostředků bude připraven a prezentován na VH. 
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3)Valná hromada VVČSVLW  
 

• Valná hromada se bude konat 20.3. 2020 od 13ti hodin v Dačicích. Zahájena bude ve 12.00 obědem. 

• Pozvánka, mandáty rozeslány klubům nejpozději 15.2.2020. Podklady k jednotlivým bodům budou zaslány 

dle jednacího řádu VH nejpozději 1 týden před konáním VH. 

 

4)Plán přípravy reprezentace 
 

• Manažeři reprezentace připravili nominační kritéria 2020 k připomínkování. Po připomínkách VV budou 

zařazeny jako bod jednání VH. 

 

5)Počet registrovaných klubů a členů 
 

• V roce 2020 se registrovalo 21 klubů s 828 členy. 

6)Nové logo  
 

• V souvislosti s přípravou nového reprezentačního oblečení byla provedena aktualizace loga tak, aby 

odpovídalo moderním trendům grafiky a novému designu reprezentačnímu oblečení. VV navrhne na VH aby 

stejné logo (v upravené variantě) bylo přijato i jako logo Svazu. 

Logo reprezentace 

 

Návrh loga Svazu 
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7)Fyzické testy reprezentace 
 

• Klubům a závodníkům bude zaslána pozvánka na fyzické testy pro sezónu 2020 s dostatečným předstihem 

tak, aby všichni mohli splnit povinnost účasti na těchto testech. 

 

8)Různé 
 

• České závody normal a ranking list byly přihlášeny na IWWF 

 

• IWWF spouští nový systém jehož prostřednictvím bude probíhat registrace závodníků na závody v ČR  

 

• Vyzýváme kluby, aby navrhli jména svých aktivních řidičů, kteří řídí při závodech člunů, pro zaškolení 

na nové typy lodí. Termín školení předpokládáme v dubnu. Řidičům, kteří školení neabsolvují nebude 

umožněno řízení těchto lodí. 

 

• VV zvažuje zažádání o investiční dotaci pro rok 2020 na nákup můstků nebo jiného investičního materiálu. VV 

poptá realizační projekt a možnosti budou předloženy VH ČSVLW 

 

• Ludvík Novák připraví návrh na umístění nových svazových lodí 

 

• Upozorňujeme závodníky na povinnost mít zdravotní prohlídku od sportovního lékaře!!!!! 

 

• VV upozorňuje kluby na nutnost propagace, která by vedla k navýšení členské základny mládeže. 

 

 

• Lukáš Hořký zkompletoval návrh reprezentačního oblečení a nyní se pracuje na objednávce. 

 

• Petr Veselý ml. úspěšně složil zkoušky na národního řidiče. 

 

 

 

Příští jednání VV se koná 19.3.2020  

Zapsala Lucie Albrecht 


