
Podněty pro valnou hromadu Kajak VUT, z.s. 

Níže je seznam zaslaných podnětů, které jsou seskupeny podle společného tématu: 

 Smysl oddílu - prodiskutovat za jakým účelem tento spolek provozujeme a co od toho očekáváme - 
už to není sportovní kroužek pro vysokoškoláky, ale přijde mě že není jasné co to teda je? 
Seznamka? Příprava na závody ČPV? Spolek anonymních alkoholiků? Myslím že spousta lidí to vidí 
úplně jinak a stálo by za to to probrat a stanovit si co a jak chceme dělat. 

 Nábor nováčků - jak posílit nábor a jak zajistit, aby v oddíle zůstali (např. nábor těch, co už na vodu 
jezdí, ale ne na kajaku, na vodáckých akcích - větší šance, že vydrží nebo jak učinit tréninky nováčků 
atraktivnějšími) 

 Směřování trenálů - bylo by dobré se pobavit o tom jestli chceme trenály kde se bude makat, nebo 
jezdit do hospody, nebo kecat o včerejším obědě atd. Je pravda že charakter trenálu si určuje 
trenér, ale když si připraví něco co účastníci nechtějí tak jsou nespokojené obě strany. 

 Navrhnul bych započít spolupráci s CESA a dalšími VŠ, oddíl potřebuje novou krev (a to především 
mladší členy) a než vyrostou nějací potomci bude to ještě chvíli trvat 

 

 Do příštích let bych navrhoval, aby jsme uzavřeli členskou základnu vždy ke konci daného roku, 
hned začátkem by se rovnou vyplnily ty změnové tabulky pro ČSK a poslal s předstihem platba. 

 Přihlašování nových členů do ČSK tak, aby od prvního závodu byli členy oddílu 

 

 Pravidla pro uchovávání hydra na loděnici a úprava místa pro jejich uskladnění 
 Závěsný systém hydro loděnice 
 Rozšíření prostoru pro další lodě 
 Rozšíření skladovacích prostor: nová klec na lodě členů? 

 

 Zimní eskymování - dát ve známost možnost eskymování v Blansku, udělat průzkum zájmu, v 
případě velkého zájmu zvážit vlastní termín jen pro Kajak VUT 

 

 Oddílová fotogalerie - myslím že by bylo dobré ať už pro prezentaci navenek nebo pro interní 
výměnu oživit galerii fotek z oddílových akcí. Klusáček má jednu u sebe na serveru, ale je tam 
příšerné prohlížení. Navrhuju založit oddílové rajče. A klidně pověřit někoho péčí o toto včetně 
příspěvku jak mají třeba trenéři. 

 

 Dořešit konečně střechu na loděnici - asi je to více v kompetenci Orlů a po poslední opravě to 
vypadá že zatéká trochu méně, ale nemá cenu čekat, některé trámky jsou už úplně nahnilé 

 

 

 


