Zápis ze schůze DTJ‐HK konané dne 1.3.2010

Přítomni: Michal Zámečník
Tomáš Voříšek
Libor Kovařík
Iva Macková
1. Zhodnocení finanční situace klubu, informace o grantu od města, podrobné vyúčtování
doloženo hospodářem Michalem.
2. Výbor ze získaných nabídek na vesla vybral jako perspektivní vesla CONCEPT. Vesla budou
postupně nakupována k jednotlivým lodím dle finančních možností klubu.
3. Předběžně jsou u Daniely N.…. objednány dva páry nových vesel Concept smoothie vortex,
středně tvrdá žerď, plus pěnové pačiny. Stávající pár vesel od Dukly nám zároveň upraví na
stejnou velikost, aby byla použitelná na 4x a dodají nové pačiny. U dalšího páru seker
objednáno nové kožení + pačiny. Písemnou objednávku pošle Tomáš.
4. Po mistrovství juniorů se pokusit sehnat čtvrtý pár vesel Concept, s Danielou dopředu
domluvil Tomáš.
5. Jedním z hlavních úkolů je dořešit štíty loděnice, zaměří Libor a požádá Petra Pivoňku o
předběžný výpočet nákladů. Průhledná část štítů bude řešena z plexiskla a zasazena do
dřevěného rámu, rohové části z palubkového dřeva natřeného stejným odstínem jako vrata
loděnice. Pokud by bylo finančně výhodnějším řešením pouze plexisklo, zadní stěna bude
provedena takto, aby bylo v loděnici zároveň více světla. Provedeme svépomocí, brigádu včas
ohlásí Libor.
6. Zároveň je třeba nechat vyrobit závěsy na vesla. Minimum je dvacet párů. Umístění na zadní
stěně loděnice, počítáme na jeden závěs vždy dva páry vesel. Nákres Libor již vyhotovil,
upřesní rozměry a případné podpěry. Požádat o cenovou nabídku – Tomáš + Libor.
7. Je třeba Daniele vrátit omylem zaslaný pás od Polaru, zařídí Tomáš.
8. Libor dokončí elektrofikaci loděnice, předá projekt řešení a následně mu budou proplaceny
náklady.
9. Pro další sezony je schváleno konání „Krajského kola závodů na veslařských trenažérech“ na
DTJ HK. Vždy koncem února, zároveň bude sloužit jako přehled kondice veslařů po zimní
sezoně.
10. Dalším závodem zařazeným do akcí pořádaných naším klubem jsou „Sprinty města Hradce
Králové“. Měly by se konat vždy 1. týden v září.
11. Je třeba připravit lodě na sezonu, u Janka zalepit kýl. Brigády začínají od víkendu 13.3., přesný
rozpis dnů, prací a sezvání všech členů zajistí Libor za přispění ostatních členů výboru, aby se
nás sešlo co nejvíce. Prvním úkolem je úklid veškerých prostor, které obýváme a dořešení
způsobu udržení pořádku i nadále. Dále provedeme úklid červené garáže a bude proveden
soupis vybavení.
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