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adresa: Družicová 909/7, Praha 6, 161 00,  IČO: 690 569 43   
č. účtu: 2800222911 / 2010, e-mail: vybor@cnawr.cz 

Zápis z výroční členské schůze CNAWR – 28.11.2015 
 

Přítomní členové výboru: Klepač, Kubišta, Trnka 
Přítomno členů CNAWR: 22 
 
Program: 
 

1) Zahájení a uvítání  

2) Zhodnocení sezóny 2015  

- Proběhly 2 youngster campy 

- Proběhly 2 závody (EuroCup Praha a MČR Plzeň) 

- Bylo zahájeno „společné pádlování“ a dobrovolný výcvik freestyle 

- Proběhlo vyčištění bunkru od starých věci 

- Projekt – možnost Šprickobundy HIKO pro členy CNAWR  

- Děkujeme všem za pomoc  

 

3) Plán na sezónu 2016  

- Pokračování činnosti jako v roce 2015 

- Plán závodů :  

- MČR Praha – Troja (předběžně 11.9) 

- Plzeň – Kalikovák (dle vody – nejspíše 2Q 2016) 

-  Projekt „Začni s Freestylem“ – pokračování společného pádlování + žádost o grant MHMP -  

Celoroční podpora sportu v Praze (tréningy, ygst campy, bazén na zimu) 

- Zprocesování žádosti o grant na pořádání závodu v Praze 

 

4) Finanční zpráva o hospodaření CNAWu  

- Představeny výsledky hospodaření CNAWR za rok 2015 

 

5) Zpráva kontrolní komise 

- Bez nálezů, kontrolní komise nemá připomínky k činnosti výboru  

 

6) Reprezentace 

- Mistrovství Světa v Kanadě – Lukáš Červinka 8. místo v C1 

- Rok 2016 – ME Plattling (05/2016) 

- Přednesen seznam reprezentantů pro rok 2016 

  



 
 

 
2 

 

adresa: Družicová 909/7, Praha 6, 161 00,  IČO: 690 569 43   
č. účtu: 2800222911 / 2010, e-mail: vybor@cnawr.cz 

 

7) Informace o bunkru + brigády: 

- Změna Bunkrmajstra v průběhu roku 2015: 

    - Poděkování Karlovi Harantovi za předešlou činnost 

- Karel Brabec převzal všechny činnosti související se správou bunkru 

- Zlepšení brigád, zejména úklid v průběhu hlavní sezóny 

- Brigády lze odpracovat i na závodech a akcích organizovaných CNAWRem  

 
8) Návrh změny stanov + Sídla CNAWR. (povinná změna z o.s. na z.s.) 

- Členská schůze pověřuje výbor k učinění všech kroků potřebných k převodu organizace 
z občanského sdružení na zapsaný spolek. 
Hlasování:    pro: 22, proti: 0,   zdrželo se: 0,    
 

- Změna názvu z CNAWR o.s. na CNAWR z.s 

Hlasování:    pro: 22, proti: 0,   zdrželo se: 0,    

 
- Změna sídla organizace na: Družicová 909/7, 161 00 Praha 6 

Hlasování:    pro: 22, proti: 0,   zdrželo se: 0 

 

- Změna stanov schválena v předloženém znění 

Hlasování:    pro: 22, proti: 0,   zdrželo se: 0 

 

9) Volná diskuze a dotazy 

- K. Harant – Oprava dveří na bunkru, nutnost kontroly střechy a statiky 

- Výbor pověří někoho odbornou kontrolou statiky bunkru 

- M. Trnka – možnost informačního banneru na bunkr, nutnost záloh na případnou opravu bunkru 

- M. Bětík – připomínka o nutnosti změny sídla a stanov spřátelené organizace EKC 

- Diskuze o vhodnosti online tabulek členů bunkru – bez námitek 

 

10) Výbor a KK zůstává v nezměněné podobě 

Výbor:  

- Miloš Trnka; Rč: 840709/7248; (předseda a pokladník) 
- Vilém Klepač; Rč: 930806/0102 
- Jaroslav Kubišta; Rč: 740406/0488 

Kontrolní komise: Jan Havelka; Kateřina Migdauová; Jan Špindler 

V Praze, dne 28.11.2015 
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