Zápis ze schůze výboru HKV DTJ konané dne 4.5.2009
Přítomni:
Leoš Heger
Michal Zámečník
Tomáš Voříšek
Libor Kovařík
Iva Macková
1. Kontrola provedení úkolů uvedených v zápisu ze dne 6.4.2009, zbývá dořešit:
‐ od pana Zavadila získat páčidlo na štelování lodí
‐ nové slajdy na Jonáše 2x
2. Upřesněny podmínky získání slevy na členských příspěvcích – sleva 500,‐ Kč pro aktivního
závodníka při splnění podmínky min. 3 starty v sezóně za HKV se uplatňuje v následujícím
roce.
3. Je třeba provést změnu původní webové adresy na stránkách ČVS na aktuální a zároveň
vyřešit problém se zavirováním stránek – pokud se bude opakovat – zajistí Michal.
4. Michalem předloženo aktuální vyúčtování k danému dni, všem členům výboru rozesláno
mailem 5.5. ‐ uvedeno v příloze zprávy ze schůze výboru.
V tuto chvíli máme 10 platících členů, z toho jeden hradil členské příspěvky převodem na
účet DTJ, ostatní platbou v hotovosti Michalovi – zajistí vyúčtování s panem Schlapplem.
5. Dořešit sponzorství lednové Ergoregaty od fy Stako ‐ Michal společně s panem Schlapplem.
6. Je třeba zajistit registrace všech nových členů, urychleně u Magdaleny Řízkové pro
Akademické mistrovství v Praze 16.5.2009 ‐ zajistí Iva M. + Tomáš V..

7. Na závodech v Pardubicích 8.5. zkusit dohodnout zapůjčení nepárového dvojskifu pro trénink
na nepárových lodích – pokusí se zařídit Tomáš.

8. Kontaktovat organizátora Dne Labe Ing. Pavla a domluvit závody na osmě proti Pardubicím –
zajistí Tomáš V.

9. Bylo dohodnuto, že při sestavování posádky na osmu bude mít rozhodující hlas hlavní trenér
Tomáš V., s ohledem na účast při trénincích.

10. Je třeba roztřídit a označit klíče od lodí – zařídí Libor K.

11. V lodní knize by bylo vhodné z důvodu lepší orientace příchozích a bezpečnosti členů doplnit
kolonky pro uvedení času odjezdu, předpokládaného příjezdu a příjezdu jednotlivých lodí. Na
konci řádku by mělo zůstat místo na případné komentáře, zejména ohledně závad na lodi.
zajistí Iva M.

12. Na schůzi byla odsouhlasena jména těchto lodí:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Janek: dřevěný skif
Divoká Orlice ( tedy DIOR ‐ jak mu zkráceně říkáme :) Tomášův skif
Rozárka: skif
Ludmila: červený párový dvojskif
Jonáš: dřevěný párový dvojskif
Primátorka: osma ‐ měla by být křtěna při závodech Dne Labe
Banán: plastový skif
Zbývá nám ještě vymyslet jména pro bílou jolu, 4x a 4+

