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Zpráva výboru klubu za rok 2018 

Ahoj všem členům KVS Praha! 

 
Zdravím vás v prvním roce naší samostatnosti a zároveň v roce, kdy oslavíme úctyhodných 95 let 
od založení Klubu vodních sportů!  

Tradiční dopis členům se začátkem nové sezóny hodnotí rok předchozí a představujehlavní plány 
a akce letošní. 

Rok 2018 byl pro náš klub hodně náročný a plný přelomových událostí.  

Bohužel ta nejsmutnější se udála hned na jeho začátku. 14. března 2018 nás ve věku 88 let 
opustil Bedřich Pedro Dvořák, úspěšný kanoista, legendární trenér, významná osobnost české 
rychlostní kanoistiky, ale hlavně ten, který pro KVS žil a loděnici osobně tvořil jako generální 
manažér a také správce. Nepřeháním, když jeho období v klubu nazvu érou Pedra. Čest jeho 
památce! 

Nyní začíná období po Pedrovi, které náš klub, i na jeho počest, zahájil hned v dubnu 2018 
historicky prvním organizováním národního kanoistického šampionátu přímo na půdě Kvasu. 
MČR na dlouhé tratě pro mládež a veterány se dle hodnocení závodníků, trenérů, funkcionářů, 
diváků a hostů povedlo a připravili jsme si pozici pro organizování dalších závodů nejvyšší 
úrovně. 

Závodní sezóna 2018 se pak rozjela na plné obrátky, jak pro rychlostní kanoistiku pod taktovkou 
šéftrenéra Alana Lohniského a jeho trenérského týmu, Magdaleny Šrubařové a Zbyňka Dvořáka, 
tak pro dračí lodě, kde svým posádkám velí Pavel Mráz Čigina a Martina Čížková a ve veteránech 
Jiří Císler a Olga Křivská. 

Kanoisté a kajakáři a samozřejmě kanoistky a kajakářky se snaží probojovat zejména 
v mládežnické kategorii na nejvyšší příčky v národním hodnocení ČP a navázat tak na úspěchy éry 
předchozí. Z té jsou v současnosti na světové špičce naši slavní odchovanci, kteří reprezentují 
nyní velmi úspěšné časy rychlostní kanoistiky. Jsou to mistr světa a Evropy a OH medailista Josef 
Dostál, člen medailového OH čtyřkajaku Jan Štěrba a finalisté na C2 z MS Filip Dvořák, Tomáš 
Janda a Lenka Součková s Janou Ježovou. 

Sekce dračích lodí úspěšně reprezentovala na klubovém MS v maďarském Szegedu a ME národů 
v německém Brandenburgu. KVS draci se pak v nejvyšší klubové soutěži ČR, Národním poháru 
dračích lodí, probojovali do TOP 5 v konkurenci více než 600 posádek z Čech a Moravy! 
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Rok 2018 byl pro náš klub přelomový také z pohledu organizačního. Jako nástupce historického 
Klubu vodních sportů, který byl založen roku 1924, jsme se osamostatnili! Spolek Sportovní kluby 
Praha 4, jehož jsem doposud byli součástí, se rozdělil na jednotlivé oddíly a naše loděnice na 
základě rozhodnutí valné hromady přešla formálně na spolek, který byl pro tento účel založen: 
KVS PRAHA z.s.  

Další valná hromada pak 12.12.2018 schválila nové stanovy a zvolila také nové vedení ve složení: 
předseda: Petr Klíma, místopředsedové: Martin Dvořák a Tomáš Polívka a členové správního 
výboru: Pavel Mráz, Alan Lohniský, Petr Koudelka a Dan Šmíd. 

Kontrolní výbor byl zvolen ve složení: předseda: Otakar Jermář a členové: Libor Dvořák a Antonín 
Mráz. 

Na nové vedení KVS PRAHA nyní čeká poměrně náročné období zejména z pohledu 
administrativního, kdy je potřeba zajistit přepisy na registrech, úřadech, sportovních svazech a 
aktualizovat a obnovit všechny smlouvy, dohody a vyřešit i finanční a účetní záležitosti spojené 
s rozdělením jednoty a převodem na KVS PRAHA z.s. 

Pro členy je pak určitě pozitivní zprávou, že náš klub přebíráme v pozitivní finanční bilanci, bez 
dluhů a loděnice je po všech důležitých rekonstrukcích a opravách ve velmi dobré kondici, za což 
patří předchozímu vedení dík!  

Úkolem nového vedení je hospodárně a transparentně řídit klub tak, aby v něm byly vytvořeny 
nejen vynikající podmínky pro sportovní a společenskou činnost, ale také aby to bylo krásné 
místo plné pohody a přátelské atmosféry pro všechny naše členy a jejich hosty. 

K tomu můžeme přispět aktivně svým přístupem my všichni a tak vám přeji do nové, samostatné 
éry KVS PRAHA dobrou náladu, radost a chuť se na tom podílet a těším se na společné oslavy 
našich 95. narozenin, které na letošek připravujeme. 

Sportu zdar a tomu s pádlem v ruce zvlášť! 

 
 
Petr Klíma 
předseda  

KVS PRAHA z.s. 
 

Důležité klubové akce pro rok 2019: 

• Jarní společná brigáda     sobota 30.3.2019 

• Memoriál Dr. Karla Popela - Dračí POP-el   sobota 6.4.2019 

• Cíl závodu Budějovice – Praha    sobota 3.8.2019      

• Praha 4 OPEN - oslavy 95. výročí založení KVS  středa 11.9.2019 

• Podzimní společná brigáda     říjen/listopad 
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Otevírací doba loděnice: 

• pondělí 8,30 - 19,00 hodin 

• úterý 8,30 - 19,00 hodin 

• středa 8,30 - 21,00 hodin 

• čtvrtek 8,30 - 19,00 hodin 

• pátek 8,30 - 19,00 hodin 

• sobota 9,00 - 19,00 hodin 

• neděle 9,00 - 18,00 hodin (v zimní sezoně do 17,00 hodin) 
 

Členské příspěvky: 

I podle nových stanov KVS PRAHA z.s. je platba členských příspěvků základní povinností člena 
klubu. Dovolujeme si připomenout, že ke vstupu do prostor loděnice jsou oprávněni pouze 
členové klubu. Upřímně děkujeme všem, kteří platí příspěvky řádně a včas – zásadně tím 
pomáháte udržet chod i úroveň klubu a zejména díky vám zůstává naše loděnice jednou z 
nejkrásnějších, a také jednou z nejlépe opatrovaných nejen v ČR.  

Příspěvky uhraďte bankovním převodem na účet u Raiffeisen Bank do konce dubna 2019: 

číslo účtu: 583 575 60 01 / 5500 
VS: prvních 6 čísel vašeho rodného čísla (pro případ duplicity jména) 
zpráva pro příjemce: jméno člena 

Ve skutečně výjimečných případech lze zaplatit příspěvky hotově u Pavla Stoupíka Mráze – 
ten je vám kdykoliv připraven i odpovědět na otázky týkající se jejich výše. 

Konkrétní částku si vypočítejte z následující tabulky: 
 
- členský roční příspěvek 

3.000,- Kč 

- roční příspěvek důchodců (rok narození 1958 a starší) 
 a matek na mateřské 

2.000,- Kč  

- roční příspěvek mládeže  
(1.600,- za 1. pololetí a 1.400 za 2. pololetí) 

3.000,- Kč 

- pronájem krakorce 300,- Kč 

- pronájem šatní skříňky 300,- Kč  / 150,- Kč  

- roční poplatek za používání sauny 1.000,- Kč 

- pronájem oddílové lodě - dospělí 500,- Kč 

- Pozor! pozdní platba (po 30.4. 2019) + 1.000,- Kč 

 


