Zápis ze schůze DTJ – HKV, konané dne 21.9.2010
Přítomni:

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Michal Zámečník
Libor Kovařík
Iva Macková

Před plánovanou schůzí DTJ v Hradci Králové a volbou předsedy a místopředsedů byla na
schůzi HKV přijata rezignace Leoše Hegera na pozici člena výboru DTJ z důvodů časového
zaneprázdnění. Pokud bude schváleno výborem DTJ, měl by ho nahradit Michal Zámečník,
tak aby byl zachován poměr veslařů mezi ostatními členy výboru DTJ. Leoš Heger dále
zůstává předsedou HKV.
Michal jako pokladník klubu seznámil členy výboru HKV s finanční situací klubu. Každý
navrhne možnosti dalšího rozvoje a investic do vybavení. Po určení priorit bychom na základě
těchto podkladů zažádali o granty na rozvoj u Královéhradeckého kraje a Města HK.
Žádosti na městě je třeba podávat do 30.10.
Možnosti grantů zjistí u Pardubického veslařského oddílu Iva, osobní konzultace na Městě HK
má na starosti Michal.
Zjistit výsledek žádosti grantu na 3. Kolo poháru ergoregaty konané v Černigově v lednu 2011.
Byla podávaná v květnu 2010. Zároveň ověřit termíny a podrobnosti u Johánka v Praze –
zařídí Michal.
Je třeba vytvořit tabulku s přehledem vesel a jejich přiřazení k lodím. Vytvoří Iva. Zároveň je
třeba provést očíslování vesel jednou číselnou řadou, tak aby byla srozumitelná a přehledná –
zajistí Libor.
Protože od trenéra dětí Tomáše stále nebyly dodány přihlášky a čestná prohlášení jeho
svěřenců, bylo rozhodnuto dát mu na jejich dodání čas do 30.9. Zároveň nebyly zaplaceny
příspěvky ani nejsou plněny brigádnické hodiny dané stanovami HKV, čímž zde dochází
k jejich již dlouhodobému porušování. Termín plnění je rovněž do 30.9.2010, poté bude
provedena výměna zámků loděnice.
Tomáš jako trenér měl do začátku září navrhnout svoji koncepci tréninků a svého dalšího
fungování ve veslařském klubu. Nestalo se.
Byly určeny lodě pro trénink dětí – je zde pro ně seřízený repasovaný skif, možno použít oba
dvojskify, Jolu a Banán. Při účasti dvou dospělých na palubě 4x povolena párovka. Použití 4+
je na zvážení trenéra – jsou zde těžká dřevěná vesla nevhodná pro děti.
Nepovoleno používání Janka a Rozárky.

Iva Macková
22.9.2010

