Zápis ze schůze výboru HKV DTJ konané dne 1.11.2009
Přítomni:
Leoš Heger
Michal Zámečník
Tomáš Voříšek
Libor Kovařík
Iva Macková
DTJ
1) Pro narůstající počet členů je nutné zajistit důstojnou zimní přípravu, o kterou je mezi
členy mimořádný zájem a stávající prostory jsou nevyhovující. DTJ nabízí příspěvek na
pronájem tělocvičny (7.000,‐ až 10.000,‐ Kč) – možné oslovit i členskou základnu pro nápady,
kde trénovat.
2) Vyřešit soužití v podkroví budovy DTJ (veslaři, stolní tenis, vedení DTJ)
DTJ nám dává k dispozici vstupní prostor v podkroví. Požádat o přehození zasedací místnosti
a místnosti pro stolní tenis, kde se zavážeme udržovat permanentní pořádek v zasedací
místnosti. Prostor u vstupu do podkroví není vhodný pro dlouhodobí trénink, je špatně
větratelný, členitý s mnoha vstupy pro rozmístění sportovního náčiní.
3) Vytvořit návrh rozpisu úklidu společných prostor v podkroví (WC, sprcha, chodba, schody).
Zavést přezouvání v mezipatře na schodišti. Věci na převlečení, ručníky a boty nechávat v
buňce, případně odnášet domů.
4) Zavázat se k rekultivaci trávníku vedle loděnice.
HKV
5) Dík všem za nové plato.
6) Úprava prostor vedle loděnice, rozvozit hlínu do děr a drny na kompost. (návrh sobota
místo tréninku)
7) Dokončení elektroinstalace – prosíme Libora o dodání plánu zapojení a soupisu nutného
materiálu.
8) Rozpis pro trénování v podkroví – např. rozdělit skupinu mladší od 17:00 – 18:30 hod od
starší 18:30 do 20:00 hod., případně na další dny, s možností individuálního trénování pro
členy jež se připravují na závody.
Vytvořit tréninkové plány pro členy jenž o ně požádali. (Tomáš)
9) Rozpočet (informační):
Dovybrání příspěvků 2.000,‐ Kč
Plato ‐230.000,‐ Kč
Zemní práce a beton ‐16.000,‐ Kč
Trabant ‐15.000,‐ Kč

Spotřební materiál ‐3.000 Kč
ERGOREGATA
10) Spolupráce s PCE
11) Soupis úkolů a přidělení odpovědným osobám
12) Grant na město (Michal, Leoš, DTJ)
13) Oslovení sponzorů (Michal, Leoš)
14) Žádost na kraj a ČSSD (navrhlo a zajistí DTJ)
15) WWW stránky akce (Dan)

