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DTJ HK – Hradecký klub veslařů 
Schůze členů – úterý 11. dubna 2017 od 18:00h do 20:30h 
v restauraci Na Soutoku 

Přítomni: Zámečník Michal, Vrkota Zdeněk, Oščiatka Pavel, Brendl Michal, Heger Leoš, Kovařík Libor, 
Přinesdomů Miroslav, Kopřiva Libor, Oščiatka Petr, Krátký Jan. 
  
Zápis jednání:  

 
1. Zahájení a uvítání členů - proběhlo 
2. Zprávy o činnosti za roky 2016 - proběhlo 
3. Zpráva o hospodaření a čerpání dotací - proběhlo 

Podrobné informace o hospodaření za roky 2013, 2014, 2015, 2016 zaslány všem členům. 
12.2. 2016 11:35 Předmět: Re: Valná hromada HKV 17.2.2016 
23.3. 2017 17:20 Předmět: Členská schůze – úterý 11. dubna 2017 od 18:00h  
v restauraci Na Soutoku 

4. Výběr členských příspěvků za rok 2016 a v roce 2017 – informace o stavu a upozornění na 
neplacení příspěvků 

5. Stav brigádnických hodin v roce 2016 – neuspokojivá účast členů  
6. Informace o uvedení Jaroslava Kadlece o Sportovní síně slávy města Hradce Králové - 

proběhlo 
7. Trénování mládeže – výzva pro všechny členy - proběhlo 
8. Otevírání vody a čarodějnice 30. dubna 2017 - proběhlo 
9. Mistrovství Evropy ve veslování v Račicích - 26. až 28. května 2017, společný nákup vstupenek 

a zajištění dopravy – není zájem o společný nákup a dopravu 
10. Festival sportů při ME v Basketbalu (náhrada Nábřeží sportu) 16-17. 6. 2017 od 10 do 18 hod. - 

proběhlo 
11. Plán závodů na rok 2017: 

zaslat návrhy uvažovaných závodů, na e-mail: veslovani.hk@centrum.cz do 30.4.2017. 
S návrhy budou zaslány požadavky na zapůjčení lodí, odhad nákladů na cestovné, stravné, 
startovné. Výbor projedná a bude informovat žadatele o výsledku do 5.5.2017. 

 8.5. PCE,  

 13.-14.5. Lysá n.L.,  

 10.-11.6. MISTROVSTVÍ OBLASTI   L A B E (kvalifikace na MČR) 

 23.-25.6. MISTROVSTVÍ ČR MLADŠÍHO A STARŠÍHO ŽACTVA 2017 

 15.-16.7 MČR Masters Třeboň,  

 12.8. Chalupa Cup 

 MS Masters 6-10. 9.2017 Slovinsko Bled. 
 

12. Dresy, vesty – objednávky zaslat na e-mail: veslovani.hk@centrum.cz do 30.4.2017 
13. Pojištění lodí – není zajištěno klubem ani DTJ, odpovědnost nese vypůjčitel, v případě 

poškození bude zkoumána míra zavinění a stanovena případná spoluúčast na škodě. 
14. Přestavba budovy DTJ – návrh za veslaře společné šatny a v 1NP a posilovna nad šatnami 

v 2NP. 
15. Informace o projektu nové loděnice, opravě plata (variantní řešení - bude projednáno), 

příjezdové komunikaci, kolaudaci restaurace, stavbě tenisového centra a parkoviště, grantech a 
plánech rozvoje areálu - proběhlo 

16. Návštěva ministryně školství 2.5.2017 na DTJ, slavnostní otevření Tenis centra za účasti 
premiéra CŘ 16.6.2017 - proběhlo 

17. Diskuze: 

 Tvorba plánu pro trénink mládeže. 

 Výroba propagačních materiálů včetně elektronické prezentace. 

 Podpora kondičního i závodního veslování. 

 Nákup vleku, prověření nabídky od VK Kondor. 

 Zajištění variantních nabídek na opravu plata. 

 Účast mládeže na MČR. Angažování profesionálního trenéra. 
 

Michal Zámečník,  
předseda oddílu HKV 


