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Jarní dopis členům 2021 
 

 

Ahoj všem členům KVS Praha! 

 
 
 
Zdravím vás tradičním jarním dopisem v roce 2021 před začátkem již 97. sezóny od založení našeho Klubu vodních 
sportů, která ale bohužel tradiční není… 
 

Mohl bych sepisovat, co všechno jsme pro náš klub za loňský rok udělali, co se v loděnici vylepšilo a co se plánuje 

letos. Vše ale zastiňuje situace, se kterou nikdo nepočítal a kterou nemáme ve svých rukách a která výrazně zasáhla 

do běhu našeho klubu  – epidemie COVID 19. 

 

Nebudu hodnotit kroky a nařízení vlády a úřadů, které drasticky omezují náš klubový život a provoz loděnice. Faktem 

je, že jako nájemce Prahy musíme tato nařízení plnit beze zbytku, což činíme v návaznosti na aktuální změny a úpravy 

pravidel a o uvedených krocích jste informování na webu, fb stránkách a na nástěnce v loděnici. 

 

Omlouváme se vám, členům, že nemůžeme společně a plnohodnotně využívat prostory loděnice, sportovat a 

společensky žít tak, jak jsme byli zvyklí. Dodržujte prosím současný nouzový režim a respektujte nastavená 

mimořádná pravidla. Díky! 

 

Správní výbor KVS PRAHA i v tomto období řídí chod klubu a s tím spojené provozní a také finanční záležitosti. 

Rozpočet klubu hospodařil v roce 2020 bez dluhů, ba co více, s přebytkem a rezervou pro další období.  

Zároveň se nám podařilo získat mimořádnou dotaci na provoz v rámci anticovid programu od Národní sportovní 

agentury, a tak můžeme přistoupit k bezprecedentnímu a mimořádnému snížení výše členských příspěvků, jako 

kompenzaci za to, že nemůžete loděnici využívat v rozsahu jako obvykle.  

Snížení mínus 500 Kč na dospělého člena je dobrovolné, kdo chce může ho využít, kdo zaplatí v plné výši, díky za 
to. Výše fakultativních poplatků za skříňku, štendr, apod. zůstává.  
Zároveň se posunuje termín platby z konce března až do 30.6.2021.  
 

I přes mimořádně nepříznivou situaci zůstává cílem KVS PRAHA i pro sezónu 2021 sportovní činnost.  

Společné tréninky všech skupin (kanoistika, dračí lodě) jsou nyní omezeny. Loděnice je k dispozici pouze pro 

individuální sportování – pádlování s tím, že vnitřní prostory musíme mít bohužel uzavřeny.  

 

Již nyní se ale na opětovné otevření připravujeme a v současné době  zajišťujeme vybavení tělocvičny a posilovny 

plazmovým čističem vzduchu a antivirovými dezinfekčními zářiči pro následný bezpečný provoz. Všechny prostory 

loděnice jsou již nyní vybaveny stojany s dezinfekcí a informačními tabulemi, které upřesňují aktuální povinnost 

ochrany dýchacích cest.  
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Náklady na toto mimořádné  vybavení díky získaným dotačním titulům nezatíží rozpočet klubu z peněz vybraných za 

členské příspěvky. Stejně tak z grantových peněz proběhla instalace venkovního osvětlení plochy hřiště, 

připravujeme rekonstrukci šaten a oddělení prostor pro jednotlivé věkové skupiny a také projekt výstavby a vybavení 

venkovní posilovny pro případ opětovného omezení využívání vnitřních prostor loděnice. 

 

Pokud to situace umožní, máme letos v plánu realizovat tyto akce: 

• Jarní společná brigáda – prozatím neupřesněno. 

• Sobota 17.4.2021 - 39. Memoriál Dr. K. Popela - kanoistika a dračí lodě – zatím s otazníkem. 

• Sobota 7.8. 2021 – MČR v kanoistickém maratonu. 

• Náborový příměstský tábor pro děti – prozatím neupřesněno. 

• středa 8.9.2021 - Praha 4 OPEN – kanoistika a dračí lodě.  

• Podzimní společná brigáda – prozatím neupřesněno.  

Věříme, že se v dohledné době vše v dobré obrátí a že se také rozběhnou bez omezení tréninky všech věkových 

skupin.  

Nový trenérský tým družstva rychlostní kanoistiky je pod vedením šéftrenérky Lucky Radoňové plný nových nápadů a 

elánu věnovat se nejmladším členům našeho klubu, jejich počet i přes nepříznivý rok 2020 narostl. Jen tak dál! 

Držíme si palce a těšíme se, že se brzy setkáme s pádlem v ruce i na lodích větších a rozběhnou se tréninky posádek 

dračích lodí a uskuteční se i plánovaná závodní sezóna. 

Ta bude v historii klubu již 97. a my na ní připravujeme kolekci nových závodních dresů s grafikou připomínající blížící 

se 100leté výročí založení KVS PRAHA!  

Prozatím se držte ve sportovní formě individuálně a sledujte nás na webu a sociálních sítích (Facebook / Instagram), 

které se snažíme originálně aktualizovat fotografiemi a videi.  

Dejte nám palec nahoru a buďte s Kvasem online! 

 

S díky za spolupráci kolegům ve vedení KVS PRAHA vám všem přeji pevné zdraví! 

Držte se a brzy společně AHOJ! 

V Kvasu, 1.3.2021 

 

 

 

Petr Klíma 

předseda  

KVS PRAHA z.s. 
 


