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Zápis z výroční členské schůze CNAWR – 30.11.2019 
 

Přítomno členů CNAWR: 14 viz prezenční listina 

Přítomní členové výboru CNAWR: Jaroslav Kubišta, Miloš Trnka 

Přítomní členové kontrolní komise CNAWR: omluveni, informace byla předána předsedovi 
předem 

1. Zahájení 

Předseda přivítal všechny zúčastněné a zahájil schůzi 

2. Zhodnocení sezóny 2019 

V roce 2019 pořádal CNAWR závody MČR v Troji a spolupořádal KanuFest v Roudnici 
společně s TJ Union Plzeň. Předseda poděkoval všem, kdo se na závodech podíleli ať už jako 
hlavní pořadatelé, nebo jako brigádníci/dobrovolníci.  

Mistrovství světa v Sortu se zúčastnili Lukáš Červinka (5 místo v C1) a Pavel Junk (61 v K1) 

Závodů v Grazu se zúčastnili: Klepač, Němec, Junk, Hlaváček, Janoušek. 

Výbor CNAWR zajišťuje činnost STK Freestyle v ČSK 

3. Plán na sezonu 2020 

V sezoně 2020 bychom opět chtěli podpořit reprezentaci. Konat se bude ME ve Francii (říjen) 
a EuroCup  v Krakově (červen), Sortu (srpen)  a Notinghamu (srpen).  

Opět bychom chtěli pořádat dva závody, a to Kanu Fest v Roudnici (červenec), a Freestyle 
Fest v Troji (srpen). Na pořádání Freestyle Festu byla podána žádost o grant u MHMP. 

Probíhá jednání s USK o úpravách Tlamy po přestavbě kanálu.  

Předseda informoval o očekávaném zdražení permanentek v Troji. 

Předseda vyzval účastníky k většímu zapojení do činnosti CNAWR. Jednou z možností je 
podpora účasti na soustředěních – Plattling apod.  

4. Reprezentace 

Na MS v Sortu reprezentovali ČR: 

K1M 

Pavel Junk 61 

C1 
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Lukas Cervinka 5 

Pro reprezentaci se podařilo díky velmi dobré spolupráci s ČSK získat finanční podporu ve 
výši 50 tis.Kč. 

O další podpoře v příštím roce budou zástupci výboru dále jednat. 

5. Finanční zpráva o hospodaření CNAWR v roce 2019 

Byly představeny výsledky hospodaření v roce 2019, hospodaříme s velmi mírným 
přebytkem. 

6. Nález kontrolní komise 

Bez nálezu. Vše v pořádku 

7. Informace o bunkru 

Vše běží standardním způsobem, Bunkr je plně obsazený, na čekací listině je dostatek dalších 
zájemců. 

8. Diskuze 

Návrh spojit závody v Kayakcrossu na XRace naTrnávce, KanuFestu v Roudnici a 
FreestyleFestu v Troji do jednoho seriálu s vyhlášením celkových výsledků na závěr v Troji – 
je třeba projednat s organizátory ostatních závodů a pokusit se dohodnout ceny 
s potenciálními sponzory. 

Objevuje se poptávka po bundošprajdách – Martin Kučera slíbil dojednat s Hikem. 

Obdobně je poptávka po dotisku mikin, které byly letos na FreestyleFestu. 

Také padl návrh nechat vyrobit čepice s logem 20 výročí CNAWR.  

Závěr k objednávkám – pověřené osoby (Kučera, Kubišta, Vohradský) zjistí detaily (ceny, 
velikosti, barevné kombinace) a připraví email, kterým obešleme členy, aby si mohli 
objednat. 

 

Zapsal: Kubišta 

Kontroloval: Trnka, Klepač 

 

 


