Jarní dopis členům 2020
Ahoj všem členům KVS Praha!
Zdravím vás tradičním jarním dopisem v roce 2020 před začátkem již 96. sezóny od založení našeho Klubu vodních sportů. Jak bylo již prezentováno před VH,
dovolím si stručně zopakovat hodnocení našeho prvního samostatného roku 2019 a nastínit naše letošní plány.
Nově zvolené vedení KVS PRAHA z.s. se v prvním roce samostatnosti klubu intenzivně věnovalo zejména administrativní činnosti spojené s rozdělením a odštěpením
od jednoty Sportovní kluby Prahy 4 a podařilo se:
•
•
•
•
•

zajistit přepisy na registrech, úřadech, sportovních svazech
aktualizovat a obnovit všechny smlouvy, dohody
vyřešit finanční a účetní záležitosti spojené s rozdělením SKP4 a převodem na náš nový KVS PRAHA z.s.
navázat na spolupráci s hl. m. Prahou, městskou částí Praha 4, MŠMT a ČSK
uzavřít nájemní smlouvu s hlavním městem Prahou o užívání naší loděnice

V loňském roce 2019 jsme také oslavili úctyhodných 95 let od založení a náš klub uspořádal tradiční i nové akce, kdy se podařilo prezentovat naši loděnici jako místo,
kde vládne přátelská a pohodová atmosféra klubu se špičkovým zázemím pro sport a zábavu.
V letošním roce 2020 připravujeme tyto akce:
•
•
•
•
•
•

sobota 28.3.2020 - Jarní společná brigáda – Díky, že si všichni uděláte čas!
sobota 4.4.2020 - 38. Memoriál Dr. K. Popela - kanoistika a dračí lodě.
sobota / neděle 25. – 26.4. 2020 – MČR na dlouhé tratě - kanoistika.
10. - 21.8. 2020 – Náborový příměstský tábor pro děti.
středa 9.9.2020 - Praha 4 OPEN – kanoistika a dračí lodě.
sobota říjen / listopad - Podzimní společná brigáda.

www.kvspraha.cz

Běžný provoz loděnice bylo možné realizovat díky platební morálce vás, členů, díky vám za to!
Pouze členské příspěvky by však finančně na celoroční bezproblémový provoz klubu nestačily. Na všechny větší akce, opravy a rekonstrukce se podařilo získat
grantové a dotační tituly a díky svědomité administrativě bylo vše i řádně vyúčtováno, přičemž veškerá činnost a rozhodnutí Správního výboru probíhala pod
dohledem Kontrolní komise s výrokem „bez závad“.
Rozpočet klubu nyní hospodaří bez dluhů, resp. s mírným přebytkem a rezervou pro další období. Díky tomu lze pro rok 2020 udržet výši členských příspěvků na
stejné úrovni – termín platby je 30.4.2020 – detaily dále.
Hlavním cílem KVS PRAHA pro sezónu 2020 je zejména sportovní činnost.
V současné době probíhá reorganizace trenérského týmu družstva rychlostní kanoistiky, kde bychom rádi rozšířili mládežnickou základnu a navázali na úspěšné roky,
kdy Kvas zářil na nevyšších příčkách klubových soutěží a jeho závodníci bojovali o tituly v mnoha kategoriích. Připravujeme nové náborové akce, kdy chceme do
loděnice přitáhnout nové členy již od těch nejmenších.
Posádky dračích lodí, které u nás v loděnici několikrát týdně pravidelně trénují budou i v letošní sezóně bojovat v Národním poháru dračích lodí o medailové pozice a
držíme jim palce na Mistrovství světa klubových posádek ve Francii, kde budou hájit barvy KVS PRAHA!
Pracujeme také na vylepšení elektronické evidence členské základny klubu, která by zaručila aktuální a operativní vzájemnou komunikaci se členy. S tím souvisí také
aktualizace webu www.kvspraha.cz , kde se nyní můžete registrovat a získat tak přístup do interní sekce s archivem dokumentů (zápisy ze schůzí SV, VH apod.). Zároveň
jsme aktivnější i na sociálních sítích (FB, Instagram). Dejte nám palec nahoru a buďte s Kvasem online!

Závěrem bych rád poděkoval členům správního výboru za práci a spolupráci v prvním roce našeho společného angažmá ve vedení
KVS PRAHA, klubu, který ve zdraví a kondici pluje ke své 100ce!
Sportu zdar a tomu s pádlem v ruce zvlášť!

Petr Klíma
předseda

KVS PRAHA z.s.

www.kvspraha.cz

PLATBA PŘÍSPĚVKŮ 2020
•
•
•
•
•
•

dospělí: 3.000,- Kč
senioři (od roku nar. 1959), matky na mateřské: 2.000,- Kč
mládež (do roku nar. 2002):
 1. pololetí kalendářního roku (leden – srpen): 1.600,- Kč
 2. pololetí (září – prosinec): 1.400,- Kč
krákorec: 300,- Kč
skříňka: 300,- Kč (malá skříňka muži: 150,- Kč)
sauna: 1.000,- Kč

Sečti si všechny položky, které se Tě týkají a pošli v daném termínu na účet KVS PRAHA:
 č. ú.: 583 575 60 01 / 5500
 VS: celé RČ i s koncovkou za lomítkem z důvodu registrace u MŠMT
 zpráva pro příjemce: jméno člena

POZOR! Termín zaplacení je 30. 4. 2020 – po něm bude účtován poplatek za pozdní platbu!



pozdní platba (po 31. 3. 2020): + 1.000,- Kč
pozdní platba – mládež (po 31. 3., resp. 15. 10.): + 500,- Kč

Dotazy na výši příspěvků, případně výjimečná platba v hotovosti po předchozí dohodě:
Pavel Mráz (Stoupík)
mraz.pavel@gmail.com
+420 603 789 969

DĚKUJEME VÁM ZA VČASNOU PLATBU!
www.kvspraha.cz

