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Zápis	 z	 jednání	 předsednictva	 ČVS	 19.12.2022,	 12:00hod,	
č.12/2022	

Místo konání: Olomouc,	zasedací	místnost	VIP	Lounge	v	přízemí	hotelu	NH	
Collection	Olomouc,	Legionářská	1311/21. 

Přítomni:	P.	Hlídek,	Z.	Žaba,	S.	Kouřilová,	M.	Polášek,	P.	Šveňha	
	
Stálí	hosté:	J.	Johánek	
	
Hosté:	D.Kyncl,		V.Kučera,	O.Šebek	
	
Online:	O.Synek,	J.Makovička,	M.Kurfirst	
	
	
Program	jednání:	
	
1. Zahájení	jednání	

P.Hlídek	přivítal	přítomné	a	zahájil	jednání.		

2. Kontrola	zápisu		

Byly	zkontrolovány	2	zápisy	z	22.11	a	30.11.,	bez	připomínek	k	zápisům.	

3. Aktualizace	rozpočtu	ČVS	na	rok	2022	a	návrh	na	rozdělení	zisku	z	MS		

J.	 Johánek	 informoval	 o	 parametrech	 aktualizovaného	 rozpočtu,	 který	
negativně	 ovlivnilo	 přečerpání	 položky	 Organizace	 sportu	 a	 činnost	 a	
pozitivně	vyšší	podíl	na	zisku	z	MS,	který	činí	30%	z	celkového	HV.	HV	MS	není	
finálně	 stanoven,	 ale	 predikce	 je	 vyšší	 než	 byl	 původní	 plán,	 stále	 probíhá	
diskuse	 s	auditory	 ohledně	 daňově	 uznatelných	 nákladů,	 proto	 není	možné	
určit	 přesnou	 částku.	 Predikovaný	 zisk	 z	MS	 umožní	 část	 této	 částky	
poskytnout	přímo	klubům	ČVS.	Dle	předchozího	závazku	dorovnání	příspěvků	
na	 činnost	 dle	 skutečnosti	 roku	 2021	 částka	 1.790.217,-Kč.	 Byl	 diskutován	
způsob	 rozdělení	 této	 částky,	 zda	 přistoupit	 k	rozdělení	 stejné	 nominální	
částky	mezi	všechny	kluby	ČVS	nebo	zda	částku	rozdělit	dle	počtu	závodníků	
mládežnických	 kategorií.	 V	hlasování	 bylo	 rozhodnuto	 o	 preferenci	 druhé	
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varianty.	Poskytnutá	částka	nebude	pro	kluby	účelově	ani	časově	vázána.	Bude	
pouze	doporučeno,	aby	byla	využita	pro	rozvoj	veslování.	Předsednictvo	vzalo	
na	vědomí	průběžné	předložené	vyúčtování.		

4. Zpráva	sekretariátu	

a) Sekretariát	ČVS	zpracoval	variantní	návrhy	na	rozdělení	částky	1.790.127,-	
Kč,	která	má	být	rozdělena	do	klubů.	

	
b) Sekretariát	 ČVS	 rozeslal	 členům	 předsednictva	 výhled	 čerpání	 rozpočtu	

ČVS	v	roce	2022.		
	

c) J.Johánek	upozornil	na	potřebu	prodloužení	příkazních	smluv	na	rok	2023.	
P-ČVS	prodloužení	odsouhlasilo.		

	
d) J.Johánek	informoval	o	aktualitách	z	WR.	

	
e) Přidělena	 dotace	 na	 paraveslování,	 je	 vázaná	 na	 čerpání	 V.Trnky.	

Sekretariát	 ČVS	 obdržel	 dotaz	 od	 V.Trnky,	 zda	 je	 možné	 tuto	 částku	
vyčerpat	 příspěvkem	 15.000,-	 Kč	 pro	 závodníka	 a	 15.000,-	 Kč	 pro	
doprovod.	 I	 s	ohledem	 na	 preferenci	 podpory	 paraveslování	 na	 vodě	
předsednictvo	odsouhlasilo	příspěvek	ve	výši	15.000,-	Kč	pro	závodníka,	
příspěvek	pro	doprovod	odsouhlasen	nebyl.	
	
Je	 zpracována	 koncepce	 podpory	 paraveslování	 v	rámci	 ČVS,	 bude	
odeslána	na	NSA.		

	
f) Sekretariát	ČVS	obdržel	žádost	VK	Vajgar	Jindřichův	Hradec	o	zapůjčení	40	

ks	 trenažérů	 na	 MČR	 včetně	 dopravy-	 20	 ks	 je	 závazná	 podpora	 ČVS	
pořadatelům,	dalších	20	ks	 je	možné	zapůjčit	oproti	úhradě	navýšených	
nákladů	 na	 dopravu	 ve	 výši	 cca	 4.000,-	 Kč.	 Byla	 diskutována	 potřeba	
sjednocení	počtu	závodních	i	rozcvičovacích	trenažérů	v	rámci	oficiálních	
závodů.	Ve	spolupráci	se	správcem	majetku,	který	zajišťuje	logistiku	bude	
zpracováno	směrem	k	příští	sezóně.		
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g) Dne	13.12.2022	byla	zahájena	kontrola	NSA	na	 investiční	dotaci-	movité	
věci	 pro	 rok	 2021.	 Tato	 kontrola	 nemá	 přímou	 souvislost	 s	článkem	 o	
nákupu	lodé	ani	nástupem	O.Šebka	do	NSA.	Tato	kontrola	byla	již	v	lednu	
2022	odsouhlasena	jako	plánovaná	kontrola	NSA.	J.Johánek	poskytl	členům	
Kontrolní	 komise	 NSA	 požadované	 doklady	 a	 po	 jejich	 prostudování	 je	
avizována	 i	 obhlídka	 skladu	 v	Račicích.	 Výsledek	 bude	 znám	
pravděpodobně	v	lednu	2023.		
	

	
5. Odsouhlasení	 dopisu	 Českému	 rozhlasu	 se	 stanoviskem	 ČVS	 k	 článku	

Artura	Janouška,	žádost	o	zveřejnění	reakce	ČVS		

Předsednictvo	ČVS	se	zabývalo	důsledky	článku	pana	Artura	Janouška,	který	
zpochybnil	způsob	nákupu	lodí	z	dotačních	prostředků	NSA.	Všichni	členové	
předsednictva	jsou	seznámeni	s	věcným	stavem	této	záležitosti,	která	byla	již	
na	 mimořádném	 jednání	 předsednictva	 dne	 30.11.2022	 konzultována	
s	právními	 zástupci	 ČVS	 a	 jsou	 v	naprosté	 shodě,	 že	 vedení	 ČVS	 v	této	
záležitosti	 nikterak	 nepochybilo	 a	 postupovalo	 v	souladu	 se	 zákonem	 i	
s	principy	 řádného	 hospodaření.	 Tendenční	 obsah	 článku	 který	 řadu	 faktů	
překrucuje	a	vytrhává	z	kontextu	výrazně	poškodil	mediální	obraz	ČVS	i	jeho	
současných	i	bývalých	funkcionářů.		

Obzvláště	 alarmující	 je	 skutečnost,	 že	 novinář	 obdržel	 oficiální	 stanoviska	
k	zaslaným	dotazům,	která	veškerá	jím	predikovaná	pochybení	s	odkazem	na	
jasná	fakta	vyvracejí.	Přesto	pan	Janoušek	zcela	záměrně	tato	fakta	ve	svém	
článku	ignoroval.			

V	této	souvislosti	D.Kyncl	informoval	přítomné	o	způsobu	mediální	reakce	na	
článek	A.Janouška,	potažmo	jeho	převzetí	i	dalšími	médii.		

Následná	komunikace	byla	vedena	zejména	směrem	k	veslařské	komunitě	a	to	
formou	článku	na	oficiální	webové	stránce	ČVS.	Jeden	článek	byl	zveřejněním	
zaslaných	odpovědí	 s	odkazem	na	předmětné	 legislativní	ustanovení,	 druhý	
článek	 byl	 napsán	 spíše	 v	 obecné	 rovině	 a	 byl	 zveřejněn	 na	 webových	
stránkách	ČVS.	Vzhledem	k	závažnosti	situace	by	mohla	výrazně	poškozovat	
mediální	 obraz	 ČVS	 a	 důvěru	 členské	 základny	 vůči	 vedení	 ČVS	 bude	
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předsednictvo	 ČVS	 nadále	 konat	 takové	 kroky,	 aby	 nemohly	 být	 nadále	
zpochybňovány	 kroky	 ČVS,	 které	 byly	 konány	 vždy	 v	souladu	 s	právními	
předpisy	i	zájmy	ČVS.	O	konkrétních	formách	tohoto	postupu	budou	v	případě	
zájmu	 předsedů	 klubů	 informovat	 místopředsedové	 pro	 oblasti,	 kteří	 jsou	
s	odsouhlaseným	postupem	seznámeni.		

6. Pověření	Kontrolní	komise	ČVS	ke	kontrole	nákupu	lodí	v	letech	2019	–	
2021		

Předsednictvo	ČVS	pověřilo	Kontrolní	komisi	ČVS	ke	kontrole	způsobu	nákupu	
lodí	v	letech	2019-2021	a	následném	seznámení	předsednictva	ČVS	s	výsledky	
této	kontroly.		

7. Výstupy	z	jednání	jednotlivých	oblastí	o	nové	koncepci	zajištění	mládeže	

a)	 Oblast	 Morava:	 M.Polášek	 informoval	 přítomné	 o	 jednání	 moravských	
klubů.	Jedním	z	témat	jednání	byl	způsob	volby	předsedy	a	diskuse	o	variantě	
nové	 volby	 celého	 předsednictva.	 Závěr	 jednání	 je	 preference	 volby	 pouze	
předsedy,	 ale	 na	 mimořádné	 valné	 hromadě	 v	dřívějším	 termínu.	
K	navrhované	 změně	 koncepce	 mládeže	 převážil	 názor	 nezasahovat	 do	
fungujícího	 formátu	 závodu	 MČR	 mladšího	 žactva,	 naopak	 klást	 důraz	 na	
přechod	mezi	 juniory	 a	muži/juniorky	 a	 ženy.	 V	rámci	 diskuse	moravských	
klubů	byla	také	akcentována	potřeba	zařazení	např.	psychologických	testů	při	
výběru	 sportovců	 tak,	 aby	 zařazení	 a	 podporovaní	 sportovci	 splňovali	 i	
potřebné	 morálně	 volní	 vlastnosti.	 Návrh	 na	 vznik	 Akademií	 mládeže	 byl	
moravskými	 kluby	 podpořen,	 požadavkem	 je	 přehodnocení	 jednotlivých	
vstupních	kritérií	a	jejich	vah.	Zápis	z	jednání	moravských	klubů	je	přílohou	č.	
1	tohoto	zápisu.		

b)	Oblast	Vltava:	Většina	klubů	preferuje	volbu	předsedy	na	řádné	VH	v	červnu	
tak,	 aby	 byl	 čas	 na	 představení	 jednotlivých	 kandidátů.	 S	tímto	 názorem	
nesouhlasí	 předseda	 ASC	 Dukla	 O.Synek,	 který	 preferuje	 volbu	 předsedy	
v	nejbližším	 možném	 termínu.	 Nebyl	 vznesen	 požadavek	 na	 převolbu	
místopředsedů.	 	 P.Šveňha	 informoval,	 že	 kluby	 z	oblasti	 Vltavy	 podporují	 a	
respektují	návrh	na	přímou	podporu	členů	SCM	i	vznik	klubových	akademií.	
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Není	však	podpora	změny	formátu	MČR	ml.	žactva.	Kluby	souhlasí	s	potřebou	
všeobecné	přípravy,	ale	uvítali	by	jiný	systém	motivace	než	MČR	ve	víceboji	

c)	Oblast	Labe:	Z.	Žaba	potvrdil	preferenci	labských	klubů	pro	volbu	předsedy	
na	 řádné	 VH.	 V	této	 oblasti	 také	 nebyl	 vznesen	 požadavek	 na	 převolbu	
místopředsedů.	Mezi	 labskými	oddíly	není	podpora	k	novému	 formátu	MČR	
ml.žactva	 ve	 víceboji.	 Zástupci	 klubů	 respektují	 potřebu	 větší	 všestrannosti	
v	tréninku	mládeže,	ale	nesouhlasí	s	omezením	formátu	veslařských	závodů.		

8. Zpráva	sportovního	úseku	

a) Senioři	A	
O.Synek	 informoval	 o	 průběhu	 přípravy	 seniorského	 reprezentačního	
družstva,	 které	 probíhá	 v	resortních	 centrech.	 V	souvislosti	
s	neuspokojivými	výsledky	kondičních	testů	v	podzimním	období	došlo	ke	
změně	 obsahu	 tréninkových	 plánů	 zejména	 u	 skupiny	mužů.	 Jednotlivé	
tréninkové	 skupiny	 absolvovali	 tréninkové	 kempy	 dle	 požadavků	 jejich	
trenérů.	 Skupina	 M.Vabrouška	 veslování	 –	 Španělsko,	 ostatní	 běžecké	
lyžování-	 Itálie.	 Problémem	 všech	 tréninkových	 skupin	 je	 zvýšená	
nemocnost,	 která	 může	 být	 i	 důsledkem	 intenzivnějšího	 tréninkového	
zatížení.	 V	lednu	 jsou	 na	 plánu	 testy	 ANP	 a	 další	 horská	 soustředění.		
O.Synek	 informoval	o	 stále	nedořešené	 termínové	kolizi	veslaři/kanoisti	
v	Račicích	 v	době	 KZ.	 Dále	 informoval	 o	 první	 jednání	 trenérské	 rady	 a	
odsouhlasení	jejího	statutu.		
S	ohledem	 na	 skutečnost,	 že	 navrhovaný	 statut	 TR	 byl	 na	 jednání	
předsednictva	 diskutován	 a	 byly	 k	němu	 vznesené	 připomínky,	
předsednictvo	ČVS	tento	materiál	neodsouhlasilo	a	na	příští	jednání	bude	
předložen	upravený	statut.	
	

b) Senioři	U23	
O.Synek	informoval	o	proběhlém	tréninkovém	kempu	skupiny	U23,	který	
měl	 velmi	 pozitivní	 ohlas.	 D	 ohledem	 na	 nepřízeň	 počasí	 byla	 většina	
náplně	 rozvoj	 kondice	 pod	 vedením	 specialisty-	 kondičního	 trenéra		
Kotrče.	VT	se	účastnili	pouze	chlapci,	bohužel	žádná	děvčata	mimo	resortní	
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centra	 nedosahují	 parametrů	 potřebných	 pro	 predikci	 budoucí	
reprezentační	úrovně.	
	

c) Zajištění	přípravy	paraveslařské	reprezentace	
J.Makovička	informoval	o	zahájení	tréninku	paraveslaře,	jehož	ambicí	bude	
účast	v	paralympijské	kvalifikaci.	Trenérské	zázemí	poskytne	dvojice	Jan	
Gruber	a	Radka	Šindílková,	kteří	budou	vzájemně	koordinovat	tréninkový	
proces	 i	 potřebnou	 kompenzaci.	 Trénink	 samotný	 bude	 probíhat	 v	Lysé	
nad	Labem	a	Nymburce.		

d) Hodnocení	projektu	Trenéři	do	malých	klubů	
V.	Kučera	rozeslal	všem	klubům	zařazeným	do	projektu	Trenéři	do	malých	
klubů	hodnotící	dotazník.	Všichni	oslovení	považují	tento	projekt	za	velmi	
prospěšný	a	jsou	s	jeho	principy	i	vybranými	trenéry	spokojeni.	Dotazují	se	
na	 závazné	 pokračování	 i	 v	roce	 2023.	 Předsednictvo	 ČVS	 odsouhlasilo	
podporu	stávajícím	6	klubům	na	pokračování	projektu	do	31.12.2023.	Dle	
rozpočtových	možností	bude	v	červnu	2023	vypsáno	výběrové	řízení	pro	
kluby,	které	budou	do	tohoto	projektu	zařazeny	po	31.12.2023.		

e) Mládež		
Na	 základě	 proběhlých	 testování	 je	 finalizována	 agenda	 spojená	 se	
zařazením	závodníků	do	SCM	pro	rok	2023.	Bylo	odsouhlaseno	doplnění	
členů	SCM	o	závodníka	VK	Brandýs	nad	Labem	T.Dřeva,	který	bude	zařazen	
na	místo	závodníka	Kolínka,	který	nesplňuje	podmínku	státního	občanství	
ČR.	 Jsou	 zpracovány	 průběžné	 podklady	 systému	 zabezpečení	 přípravy	
mládeže,	 jako	 podklad	 žádosti	 Podpora	 svazů	 od	 NSA	 a	 to	 již	 včetně	
sportovních	 středisek.	 O	 plánovaný	 dobrovolný	 VT	 SCM	 na	 horách	 je	
enormní	zájem.	Jsou	plánované	testy	na	6km	v	klubech.	UTM	obdrží	jejich	
výsledky	korespondenčně.		
S	ohledem	na	proběhlé	diskuse	v	jednotlivých	regionech	nebude	změněn	
formát	MČR	ml.žactva	a	vypsání	bude	v	obvyklém	formátu.		
V.Kučera	 představil	 aktualizovaný	 návrh	 projektu	 Talent	 ID,	 který	 bude	
probíhat	v	užším	formátu	než	v	předchozích	letech.	V	rámci	předsednictva	
proběhla	 diskuse	 nad	 smysluplností	 a	 efektivitu	 tohoto	 projektu.	
S	ohledem,	 že	 pokračování	 projektu	 již	 bylo	 v	omezeném	 formátu	
odsouhlaseno	a	je	součástí	schválené	koncepce	na	rok	2023,	bude		nadále	
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probíhat.	 Jeho	 případné	 pokračování	 i	 v	roce	 2024	 musí	 projednat	 a	
odsouhlasit	členové	předsednictva	během	roku	2023.			
Dne	19.2.2023	se	uskuteční	školení	trenérů	v	Pardubicích.	
V.Kučera	informoval,	že	navrhuje	zahájit	diskusi	o	podmínce	účasti	startu	
na	 MČR	 do	 systému	 výběru	 do	 SCM.	 Tento	 návrh	 bude	 předložen	
k	závaznému	projednání,	nyní	se	jedná	pouze	o	informaci.		

9. Zpráva	PR	a	marketing	

a) Primátorky	2023-	D.Kyncl	informoval	o	2.	jednání	OV,	probíhá	komunikace	
s	ČAUS	o	podpoře	univerzitního	závodu,	 je	 zpracovávána	dotační	 žádost	
výzvy	Významná	sportovní	akce,	která	bude	podána	NSA	do	28.12.2022.	
Dotační	 žádosti	 jsou	podány	 také	na	Praze	2,	 4	 a	 5.	 S	agenturou	Raul	 je	
závazně	 domluveno	 předání	 potřebné	 agendy	 včetně	 logomanuálu,	
databáze	výsledků,	grafické	identity	včetně	všech	práv	a	to	za	oboustranně	
výhodných	a	férových	podmínek.	Na	lednovém	jednání	předsednictva	ČVS	
bude	předložen	grafický	vizuál	ročníku	2023.		

b) 	MS	 Ergo	 2024-	 průběžně	 se	 schází	 OV,	 proběhla	 obhlídka	 zázemí	 O2	
Universum,	které	bylo	vyhodnoceno	za	ideální	prostor,	a	to	nejen	vzhledem	
k	atraktivitě	 místa	 v	centru	 města,	 ale	 i	 s	ohledem	 na	 logistickou	
dostupnost	a	variabilitu	celého	prostoru.	Celá	akce	bude	3	dny-	2	dny	MS	a	
1.	 den	 bude	 předskokan	 –	 IZS	 ligy,	 firemní	 liga,	 Česko	 vesluje.	 Tak	 jako	
v	posledních	2	letech,	bude	i	variantní	možnost	účasti	na	závodech	i	formou	
online.		

c) D.Kyncl	 informoval	 členy	 předsednictva,	 že	 společnost	 České	 veslování	
s.r.o.	se	od	1.12.2022	stala	plátcem	DPH.	Je	nutné	realizovat	změnu	zápisu	
v	obchodním	 rejstříku	 s	ohledem	 na	 pozici	 P.Hlídka,	 zastupujícího	
místopředsedy.		

10. 	Akce	Veslařská	posádka	roku	

D.Kyncl	 informoval	o	distribuci	pozvánek	a	probíhajících	přípravách	na	akci	
včetně	zadání	výroby	cen	a	plaket,	akce	se	uskuteční	6.1.2023.	Pozvánky	jsou	
zasílány	pouze	elektronickou	formou,	ne	všichni	zástupci	klubů	komunikují	na	
oficiálních	emailových	adresách.	Apel	na	kluby,	aby	si	aktualizovali	případné	
nefunkční	emailové	kontakty	u	generálního	sekretáře.	
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11. Příprava	termínové	listiny	

J.Johánek	 informoval	 o	 přípravách	 termínové	 listiny	 na	 rok	 2023	 a	 vyzval	
všechny	pořadatele	závodů	včetně	Primátorek	k	zaslání	propozic	svých	regat	
nejúozději	do	31.12.2022.	

12. Informace	o	uzavření	dohody	se	společností	Cemex	a	Valné	hromady	NOC	
VS	ze	dne	15.12.2022	

Dne	15.12.2022	proběhl	podpis	smlouvy	o	Narovnání	vztahu	mezi	NOC	VS	a	
společností	Cemex.	Došlo	tak	k	naplnění	více	než	ročního	úsilí	a	přepracování	
valnou	 hromadou	 schválených	 principů	 do	 smluvního	 textu.	 Vzhledem	 ke	
skutečnosti,	že	v	přílohách	smlouvy	byly	uvedeny	chybné	technické	údaje,	je	
součástí	této	smlouvy	i	závazek	narovnat	tyto	technické	chyby	nejpozději	do	
30	dnů	od	podpisu	smlouvy.		

P.	 Hlídek	 poděkoval	 všem,	 kteří	 se	 podíleli	 na	 přípravách	 smluvního	
dokumentu	a	vyjádřil	přesvědčení,	že	cesta	oboustranně	výhodné	dohody	je	
lepší	 než	 dlouhé	 a	 nákladné	 soudní	 spory.	 P.	 Hlídek	 dále	 uvedl,	 že	 věří,	 že	
plánovaná	 technická	 opatření	 povedou	 ke	 zvýšení	 vodní	 hladiny	 v	kanálu	
v	Račicích.		

13. Různé	

M.Kurfirst	 vznesl	 požadavek,	 aby	 tak,	 jako	 ČVS	 má	 nárokové	 plnění	
z	případného	kladného	hospodářského	výsledku	z	konaných	akcí,	existovalo	i	
obdobné	 pravidlo	 pro	 provozní	 středisko	 Labe	 Arény.	 K	tomuto	 tématu	
proběhla	vnitřní	diskuse	předsednictva	ČVS	a	M.Kurfirst	byl	vyzván	k	zaslání	
plánu	 prioritních	 investičních	 akcí	 včetně	 kvalifikovaného	 odhadu	 cen.	
Zástupce	ČVS	v	řídícím	výboru	NOC	VS	P.Šveňha	uvedl,	že	bude	apelovat	na	
realizaci	nutných	investičních	akcí.	Pokud	by	se	toto	nedařilo,	bude	ČVS	nucen	
využít	své	pozice	majoritního	akcionáře	a	nezbytné	investiční	akce	realizovat.		

Dále	 proběhla	 diskuse	 o	 nastavení	 řídících	 procesů	 ve	 vedení	NOC.	 Všichni	
členové	 předsednictva	 jsou	 ve	 shodě	 potřeby	 nového	 nastavení	 řídívího	
systému	 NOC,	 včetně	 zavedení	 standardního	 vícečlenného	 statutárního	
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orgánu,	nepanuje	však	shoda,	zda	k	tomuto	přistoupit	nyní	nebo	až	po	volbě	
nového	předsedy	ČVS.	Téma	bude	připraveno	na	příští	jednání	předsednictva.		

Předsednictvo	 ČVS	 odsouhlasilo	 předložený	 materiál	 mapy	 závozů	 a	
odsouhlasilo	potřebné	formální	kroky	k	realizaci	této	akce.		

M.Kurfirst	vznesl	dotaz	na	způsob	vypracování	dlouhodobé	koncepce	rozvoje	
veslování,	a	to	v	návaznosti	na	iniciativu	tehdejší	marketingové	komise	ČVS	z	
konce	roku	2021,	která	měla	být	řešena	po	skončení	MS	ve	veslování	a	dále	v	
návaznosti	 na	 proběhlé	 diskuse	 kolem	 závodění	 mladšího	žactva	 i	na	
rozpracování	 veslařské	metodiky	pro	 mladší	 kategorie.	 Předložil	
předsednictvu	 variantu	 pracovního	 týmu	 pro	 strategii	 nebo	 jmenování	
odborné	 komise	 pro	 rozvoj	 veslování.	 V	rámci	 následné	 diskuse	 nezazněla	
jasná	 preference	 jedné	 z	variant	 a	 na	 návrh	 M.Kurfirsta	 bude	 na	 příštím	
jednání	 předsednictva	 navrženo	 jmenování	 odborné	 komise	 pro	 rozvoj	
veslování.	 Zároveň	 v	diskusi	 bylo	 navrhováno	 tuto	 strategickou	 činnost	
ponechat	novému	předsedovi	ČVS,	případně	strategii	rozvoje	veslování	mohou	
předkládat	potencionální	kandidáti	na	předsedu.	Bylo	ale	také	diskutováno,	že	
existence	koncepce	může	být	vhodným	vodítkem	i	mantinelem	pro	každého	z	
potencionálních	kandidátů.	

	

Konec	jednání	18:00hod.	

Příští	jednání	proběhne	18.1.2023	v	Praze	na	Strahově	od	13:00hod.	

	

		


