
Záznam z jednání Valné hromady sekce rychlostní kanoistiky ČSK, konané dne 1. 

prosince 2013 od 10.00 hod. v Račicích 

 

 

 

1) Zahájení – J. Boháč přivítal hosty a delegáty ,  

 

2) Schválení programu – návrh programu schválen bez připomínek 

 

3) Vyhlášení vítězů ČP – P. Hottmar vyhlásil pořadí ČP  jednotlivců (žáci, dorost) a pořadí  

M-ČR oddílů 2013, ceny vítězům předali J.Boháč a J.Pollert 

                                    

4) Schválení jednacího řádu – návrh schválen bez připomínek 

  

5) Schválení volebního řádu – J.Boháč navrhl stanovit počet členů volební komise na 3, 

volební řád s navrženou úpravou byl jednomyslně schválen 

 

5) Volba komisí – VH postupně schválila návrhy na složení pracovních komisí: 

   Mandátové: J. Reich, O. Černý. M. Kučera, 

            Volební: K.Kocura, P. Doležal, M. Kolanda 

            Návrhové: L.Souček, P. Charvát, J. Fuksa 

                                 

6) Zpráva o činnosti, hlavní úkoly na rok 2014 a záměry do dalších let – zprávu přednesl Jan 

Boháč, s odkazem na rozsáhlé písemné podklady o činnosti sekce informoval zejména o 

generačních problémech vedení řady oddílů, vyzval k předcházení těmto stavům, referoval o 

přípravě vzniku Národního olympijského centra v Račicích, a o dopadu nového občanského 

zákoníku na sportovní kluby. J. Pollert pozdravil delegáty, poděkoval oddílům za skvělou 

práci a doplnil informace o činnosti svazu. Komentoval akce a počiny k oslavám 100 let 

kanoistiky, vyzdvihl SP v Račicích, MS v Praze - Tróji, galavečer v Betlémské kapli, vydání 

knihy 100 let kanoistiky a vydání poštovní známky České pošty s razítkem. 

Zmínil záměry  ICF k úpravám programu OH a doporučil oddílům rozšířit členskou základnu 

mládeže. 

Předseda ČSK J. Pollert předal členům výboru SRK ČSK upomínkový dar ke 100 letům 

kanoistiky, J.Boháč a J.Pollert předali zástupcům všech oddílů pamětní listy pro významné 

osobnosti. 

 

7) Zpráva o hospodaření – písemně předloženou zprávu komentoval Mokrý 

 

8) Zpráva revizní komise – zprávu z nemocného J. Langra, přednesl P. Mokrý 

 

9)  Informace o práci STK- J. Mareš shrnul činnost STK za uplynulé čtyřleté období, a 

nastínil úkoly pro rok 2014 – vypracovat model pořádání  M-ČR krátké tratě a  připravit pro 

rok  2015 tvorba nová pravidla. 

              

11) Diskuse: 

-  P.Charvát – poděkování organizátorům 100 let, připomínka n novému webu – 

s chybami, výzva k účasti na VT v Novigradu, pochvala výboru za dobré hospodaření, 

kritika za krácení odměn závodníkům na limit 1.mil., doporučil raději nastavit předem 

nižší odměny než je  krátit na stanovený limit.  

Reagoval J.Boháč.  

- P. Hottmar- poděkování za spolupráci a všem, kteří se starají o mládež v oddílech, 

nekandiduje ve volbách do výboru, s tím, že z pozice reprezentačního trenéra a 



vedoucího SCM je s výborem v úzkém kontaktu, hodnocení čtyřletého období a 

podpora některých kandidátů voleb. 

- Martin Doktor – představil se jako kandidát na člena výboru.  

- M.Ježek – poděkoval J.Pollertovi za přípravu a provedení galavečera ke 100 letům 

v Betlémské kapli. 

- Z. Balla – chybí více uchazečů z oddílů pro práci ve výboru. J. Boháč – všichni měli 

možnost kandidaturu zvážit a podat 

- V.  Pjajčík – vysvětlení nekandidování do výboru, poděkování, všem, kdo jezdí ONV 

na závody…pozvání na Mezinárodní mistrovství Moravy  2014. 

- M.Kurfürst, KVS Štětí – představil nový oddíl  který se k 1.12.2013 přihlásil do ČSK. 

Informoval o tréninkových možnostech na Labi  ve Štětí při pobytu v SC Račice. 

- Pavel Navrátil -.informace o pořádání závodů v rámci  Velkomoravské ligy  

- K. Kocura - poděkování účastníkům VC Sparty a pozvání k účasti v roce 2014, 

poděkování výboru za činnost a za organizaci všech akcí k oslavám 100 let. 

- P. Doležal – poděkování jménem zástupců oddílů  za organizaci VT pro mládež na 

Obozu, spokojenost s prací J. Andrlíka jako asistenta pro RDJ. 

- P. Hottmar – upřesnění záměru pro VT na Obozu v roce 2014, pouze dva termíny.  

- J. Reich – Informace o závodech v rámci Labského poháru, představení soutěže. 

Pozvání k účasti v roce 2014. 

- J. Boháč – představení J. Hellera jako nově angažovaného správce majetku na místo P. 

Šebesty, který byl jmenován předsedou organizačních výborů mezinárodních závodů 

v Račicích – SP, ME, MS, a zastupuje ČSK v dozorčí radě SC Račice, a.s. 

 

12) Zpráva mandátové komise – z pozvaných 46 oddílů přítomno 38 oddílů, což je  82,6%, 

            

13) Zpráva volební komise: 

Představení kandidátů – P.Bednář, P.Náprstek, P.Šebesta,T.Ježek (prostřednictvím Z.Krpaty), 

E.Mleivová, J.Boháč. 

Předseda volební komise Karel Kocura vysvětlil postup voleb. Popsal způsob voleb a první 

kolo voleb do výboru. Nadpoloviční většina je 20 hlasů potřebných pro zvolení. 

 

14) Volby: 

Volba předsedy  aklamací, jednomyslně zvolen Jan Boháč – 38 hlasů 

 

Volba členů výboru 

I. kolo - 35 hlasů Martin Doktor, 28 Petr Náprstek, do dalšího kola nepostoupila Eva 

Mlezivová 

II. Pavel Bednář 26,  Pavel Šebesta 22 

 

Volba předsedy STK: zvolen Z. Krpata s 24 hlasy.  

 

Volba  předsedy revizní komise -  aklamací, jednomyslně  zvolen Jindřich Langr 

 

15) Volba delegátů na konferenci ČSK – schválen návrh deseti kandidátů za SRK ČSK, viz 

usnesení 

 

16) Schválení usnesení valné hromady: předseda návrhové komise P.Charvát přednesl návrh 

usnesení. K návrhu nebylo připomínek ani doplňků. Návrh usnesení jednomyslně schválen. 

 

17) Závěr: J. Boháč poděkoval všem za aktivní účast na VH, poděkoval za práci všech oddílů 

a popřál vše nej v roce 2014 a ukončil valnou hromadu. 

                                                                                                                             Zapsal P.Mokrý 


