DTJ HK ‐ HKV
Schůze výboru – středa 25.1.2012, 18:30h.
Přítomni:
Michal Zámečník, Libor Kovařík, Pavel Oščiatka, Miroslav Přinesdomů, Ivana Zezulková

1. příprava valné hromady HKV – únor 2012
Termín konání stanoven na pátek 2. března od 18:00h. v restauraci na DTJ.
Za sestavení programu a příspěvky odpovídají Michal Zámečník, Libor Kovařík, Mirek
Přinesdomů.

2. MČR – Ergoregata 8. ledna 2012
Proběhla informace o závodě a finančním přínosu pro klub. Odsouhlaseno v případě
možnosti pořádání závodu Poháru či MČR i v roce 2013.

3. spolupráce s městem HK a krajem 2012 – trenažéry
veletrh Regiontour, Cyklotour a infotour
Informace o veletrzích a plánovaném závodu žáků 6.‐7. třídy o Pohár primátora města HK.
V rámci veletrhu 16. a 17. 3. proběhne náboru nových členů. Možnost výstavy Janka.
V jednání zapůjčení tří trenažérů z ČVK Pardubice. Výrobu 2 ks stojanů zajistí Mirek
Přinesdomů.
garant akce Michal Zámečník

4. stav účtu
Informace o stavu prostředků na účtu, granty 2012 město, kraj
Nová smlouva o reklamě s firmou Weber.

5. práce s mládeží
Plán na rok 2012. Bude ještě projednáno zapojení více členů do zajištění tréninků. Všichni
aktivně zapojení členové mají nárok na snížení členských příspěvků. Asistenti trenéra o 500,‐
Kč/rok. Trenéři mají členský příspěvek odpuštěn zcela. V březnu proběhne školení všech
trenérů a asistentů ohledně tréninkového plánu, kondiční přípravy, zdravovědy a základů
první pomoci.
rozpis asistentů a termín a místo školení zajistí Ivana Zezulková

6. brigádnické hodiny za rok 2011
Soupis odpracovaných hodin a případných nedoplatků či náhradních prací zajistí do konání
valné hromady Libor Kovařík.

7. vymalování posilovny
zajistí Ivana Zezulková

8. sportovní akce 2012
Na valné hromadě bude proveden průzkum zájemců o jednotlivé akce.
Lyže, závody, akce a další aktivity projednány a soupis pro členy připraví, Mirek Přinesdomů

9. odsouhlaseno zařazení Věry Palánové do kategorie členů „Přítel,
přítelkyně klubu“.
Tyto osoby jsou oproštěny od členských poplatků, mají stejná práva a povinnosti jako nový
zájemci o veslování a budou zváni na všechny akce klubu.

10. nákup lodi a nákup nových věcí
Informace o zaplacení zálohy na loď v prosinci 2011 ve výši 40.000,‐Kč
Loď bude dodána v březnu 2012. Součásti bude i nákup nových vesel.
garant akce Michal Zámečník

11. oprava mužského skifu
Proběhne v březnu 2012.
Zajistí Pavel Oščiatka

12. příprava plánu brigád pro rok 2012
Vypsání termínů a soupis nutných prací zajistí Libor Kovařík
Například nutný přesun skladu nářadí (zelená buňka za skladem lodí), nové vysouvací vzpěry
na lodě, dlouhé držáky na vesla, šrouby a matky do, lodí ‐ pro ruční dotažení, přípravky na
seřizování lodí, oprava nohavek na 8+, oprava rotopedu, oprava studny a další

13. vlek na lodě
Po dohledání technického průkazu, bude provedena kalkulace nákladů na opravu, následně
bude rozhodnuto o případné opravě a přesunu na DTJ.
garant akce Mirek Přinesomů

14. nové značení vesel (karbonových) – bílé se samolepkou
garant akce Michal Zámečník

15. možnost bezplatného uskladnění stolů ze zahrádky restaurace
Odsouhlaseno na dobu leden – únor 2012

16. odsouhlasen dar pro vzorného reprezentanta Jaroslava Kadlece a
odpuštění členských příspěvků na rok 2012
Slavnostní předání proběhne na výroční schůzi klubu.
Nákup dresu zajistí Ivana Zezulková

zapsal
Michal Zámečník

