Členská schůze dne 22.1.
Restaurace Pod Terasami
Zúčastnění členové:
Andělová Petra
Bajnárek Jiří
Bencová Soňa
Březinová Eva
Heger Jan
Heger Leoš
Horáček Jan
Kopřiva Libor
Kovařík Libor
Macek Daniel
Macková Iva
Palánová Věra
Řízková Magdaléna
Roušarová Kateřina
Slezák Karel
Voříšek Tomáš
Zámečník Michal
Žahour Miroslav
Oščiatka Pavel

Program:
1. Uvítání spojené se slavnostním přípitkem (členům prezentujícím se do 17:30h platí
předseda).
2. Krátké zprávy předsedy a členů výboru HKV o činnosti klubu (3 min + 4x1 min ‐ všichni
překročili časový limit)
3. Poděkování a ukončení formálního úvodu schůze.
4. Představení jednotlivých členů klubu. Občerstvení.
5. Diskuse všech členů o plánech a představách o další činnosti a rozvoji klubu.

Výroční zpráva klubu
‐
‐

‐
‐
‐
‐

K 1.1.2009 HKV‐ DTJ evidoval 12 členů
10.1.2009 se nám povedlo v Hradci Králové za pomoci ČVK Pardubice uspořádat poprvé
veslařskou Egoregatu ‐ III. kolo poháru ČR, což napomohlo zviditelnění našeho zatím
relativně krátkou dobu fungujícího klubu. Mezi téměř 300 účastníky byl z českých
olympioniků i Václav Chalupa.
7.3.2009 se několik našich odvážlivců zúčastnilo plesu ČVK Pardubice.
30.3.2009 Valná hromada HKV, ustavení výboru, přijetí vnitřních stanov.
3.4.2009 se předseda klubu Leoš Heger zúčastnil Valné hromady ČVS v Praze.
2.5.2009 byla společnými silami sestavena polovina plata a proběhlo seřizování lodí.
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Čtyři naši členové se zúčastnili Pardubických prvomájových sprintů.
Od května 2009 začaly společné tréninky na 8+ u Tyršova mostu, kde máme uloženou loď.
6.6.2009 výprava na Primátorky Praha, zatím pouze divácká.
18.6.2009 v rámci hradeckého Dne Labe proběhl již druhý ročník závodu na 8+ proti ČVK
Pardubice, zároveň zde proběhla celodenní náborová akce HKV pro děti a možné zájemce o
veslování.
23.7.2009 Bussiness Club v areálu DTJ – seznámení zájemců s veslováním
15.8.2009 sportovně společenská akce HKV – křtění Jolany, klubové závody, „kolaudace“
opláštění loděnice.
29.8.2009 již tradiční účast členů HKV na Nábřeží Paromilů v Hradci Králové, spojená
s vozením dětí na jole.
Září ‐ dočkali jsme se dlouho očekávaného nového pontonu. V průběhu měsíce září probíhaly
náborové akce na základních školách.
16.‐17.10.2009 výkopové práce a betonování základů pro ukotvení plata.
17.10.2009 Pardubická žába, kde nás vzhledem k souběžně probíhajícím činnostem kolem
plata bohužel nebylo mnoho, ale snad se to do příštího roku zlepší.
28.10.2009 slavnostní pokládání plata na vodu.
Během loňského roku se nám povedlo získat od ČVK Pardubice 2‐ (přezdívanou Čert), na
závěr sezony od pana Zavadila repasovaného dětského skifa 1x (takzvaný trabant, ale určitě
mu vymyslíme nějaké originálnější jméno)
V budově DTJ jsme nově získali sousední místnost, kterou od té doby využíváme jako
posilovnu.
K 31.12.2009 má klub 25 členů, tedy více než dvojnásobek.

14.2.2010
Iva Macková

