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Zápis z výkonného výboru dne 6. 5. 2016 Asociace lodní třídy Evropa, z.s 

Přítomni: Marek Směšný, Petra Ondíková, Kateřina Chlupová, Zdeněk Chlup, Karolína Hübnerová  

Pozvaní: Richard Kafka 

Omluveni: Jana Buzušková 

 

Program jednání: 

1. Projednání programu akcí na rok 2016, které budou podporovány z fondů Komise 

mládeže. 

2. Zápis ze schůze Komise mládeže dne 24. 4. 2016, koncepce pro rok 2017 – 

projednání stanoviska ALT Evropa, z.s. vůči nové koncepci. 

3. Předběžné nominace na Mistrovství světa, Mistrovství Evropy Juniorů a Mistrovství 

Evropy Veteránů. 

4. Zapůjčení motorového člunu ČSJ pro rok 2016 a 2017. 

5. Stav účtu a možnost změny transparentního účtu. 

6. Jiné 

Jednání: 

1.  K 31. 5. 2016 je nutné odevzdat ekonomovi ČSJ a také Komisi mládeže program plánovaných 

akcí a smlouvu E2, které budou podporovány finančním příspěvkem z dotace Komise mládeže. 

Výkonný výbor se bude držet stejného formátu podpory jako v předchozích letech. Petra Ondíková 

upozornila VV na povinnost vyúčtovat dotaci nejpozději do 15 dnů od skončení poslední akce.  

Nejpozději dne 10. 5. 2016 bude zveřejněna na webových stránkách ALT Evropa, z.s. výzva 

pro pořadatele těchto akcí, aby zaslali předběžné propozice. 

 

2. Dne 5. 5. 2016 byl zveřejněn zápis Komise mládeže s informací o budoucí podpoře lodních 

tříd od roku 2017. Komise mládeže se rozhodla vyřadit ALT E a další lodní třídy z podpory i navzdory 

tomu, že má mládežnickou základnu. Na konferenci 30. 1. 2016 bylo konstatováno, že lodní třídy 

podporované duplicitně, nebudou již podporovány na rok 2016 z komise mládeže. Zápis z 5. 5. 2016 

tomuto stanovisku protiřečí. Z tohoto důvodu se VV ALT E rozhodl obrátit na VV ČSJ, aby zaujal 

stanovisko a podalo vysvětlení o nové koncepci KM. ALT E navrhuje, aby nová koncepce podpory 

lodních tříd se konzultovala se zástupci lodních tříd, které mají mládežnickou základnu a spadají do 

této podpory.  
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3.  Stávající nominace na MS, MEJ a ME veteránů pro rok 2016 jsou: 

Mistrovství světa – Garda, Itálie: 

Muži:        Ženy: 

1. Štěpán Sivý       1.   Petra Ondíková 

2. Roman Kafka 

3. Jiří Žáček 

 

Mistrovství Evropy juniorů – Kamien Pomorski ,Polsko: 

Junioři:        Juniorky: 

1. Adam Plodek        1. Lucie Kučerová 

Zájem také projevil Jakub Kršňák. VV doporučuje, aby se oba junioři Adam i Jakub zúčastnili 

zahraničního závodu Kieler Woche, neboť ani jeden nesplňuje nominační kritéria z důvodu 

neúčasti na závodech Torbole Meeting 2016. 

Mistrovství Evropy veteráni - Kamien Pomorski, Polsko:  

Muži:        Ženy: 

1. Tomáš Kafka                                                                                          1. Jana Kučerová 

2. Richard Kafka 

 

4. V dubnovém zápise VV ČSJ byla zveřejněna tabulka s rozdělováním motorových člunů ČSJ. I 

přes oficiální žádost s podrobným seznamem akcí, na kterých bude ALT E člun využívat, nejsou tyto 

termíny v tabulce zahrnuty. V následujících dnech Richard Kafka zkontroluje, zda všechny akce při 

kterých je člun zapůjčen pro využití rozhodčím jsou stále aktuální. VV se rozhodl poslat 

aktualizovanou tabulku na ČSJ na doplnění do formuláře G56 v kopii Michaelu Maierovi. 

 

5. Stav účtu k 4. 5. 2016 je 51 091 Kč. Petra Ondíková informovala VV o možnosti změny 

transparentního účtu z důvodu finanční náročnosti účtu stávajícího. VV ji dal za úkol do 31. 8. 2016 

zřídit účet nový, který by byl plně využíván od 1. 1. 2017.  

 

6. Ostatní 

 Marek Směšný objasnil situaci ohledně dvou zapůjčených trupů Evropa od ČSJ. Ačkoli chce 

ALT E požádat o přesunutí těchto trupů do majetku ALT E, je velmi pravděpodobné, že ČSJ bude mít 

zájem si olympijský trup ponechat. Proto Marek Směšný navrhl variantu podat žádost na převedení 

staršího trupu ALT E a pokračovat ve stávajících podmínkách zapůjčování dvou trupů dorostencům 

třídy ALT E.  

 

Dne 6. 5. 2016 v Pavlově 

Zapsal:  

 

  Zdeněk Chlup 


