DTJ HK – Hradecký klub veslařů
Schůze výboru – pondělí 29.10.2012, 19:00h.
Přítomni:
Michal Zámečník, Libor Kovařík, Pavel Oščiatka, Miroslav Přinesdomů, Ivana Zezulková

1. příprava Žáby – 3. listopadu 2012
Termín konání stanoven na sobotu 3. listopadu od 13:00 hod. na DTJ.
Občerstvení – Ivana Zezulková, Dodo a Kruis, Michal Zámečník (guláš)
Zamykání vody ‐ Libor Kovařík
Závod, sportovní aktivity – Michal zámečník, Mirek Přinesdomů, Pavel Oščiatka, Ivana
Zezulková

2. Tréninky dospělých
Pro nárůst členské základny bude navýšen počet tréninkových dnů i pro kondiční veslaře.
Nový vhodný den bude zjištěn dotazem členům.
Na zimní období bude pro nové členy za poplatek vyroben a zapůjčen klíč od posilovny.
Obsazení posilovny bude na základě rozpisu.

3. Tréninky mládeže
Od 29.10.2012 bude probíhat trénink mládeže v posilovně a doplňkově bude zařazeno i
běhání pro zvýšení anaerobních schopností. Z důvodu velké množství zájemců, bude přidán
další trénink pro rozložení počtu účastníku v posilovně. Vhodný termín bude projednán
individuálně. Důraz bude kladen na přípravu k závodní činnosti a stabilizaci posádek.
Mládež povede:
Pondělí – Tomáš Svoboda
Vhodný termín (bude projednáno) – Michal Zámečník
(Středa – nabídka od Ivany Zezulkové)
Čtvrtek – Miroslav Přinesdomů

4. Závody mládeže
Klub bude v rámci možností aktivně podporovat starty mládeže na závodech.
Po odsouhlasení výborem bude na vybrané akce proplácena dotace na startovné, dopravu a
stravné. Na určených závodech bude všem startujícím propláceno startovné. Doprovázejícím
trenérům a osobám zajišťujícím dopravu či pomoc trenérovy příspěvky na cestovné a stravné
ve stejné výši jako je platná vyhláška Českého veslařského svazu.
Zálohu či proplácení cestovních výdajů a startovného zajistí Michal Zámečník.

5. Brigády
Soupis potřebných činností, realizaci zajistí Libor Kovařík.

6. Vymalování posilovny
zajistí Ivana Zezulková, Michal Brendl, Zdenek Vrkota

7. Granty 2013
Priority nákupu s ohledem na stav členské základny a potřeby klubu:
Vesla na skify a 2‐
Člun s motorem
Buňka jako šatna pro ženy
Vybudování venkovního cvičiště
Skif (dvojskif)+vesla
garant grantů Michal Zámečník

8. Nákup dresů na rok 2013
Oslovení členů včetně dětí a objednání dresů.
zajistí Ivana Zezulková

9. Pohyb na vodě ve večerních hodinách a při zvýšení hladiny
Z důvodu bezpečnosti je zakázán pohyb na vodě, pokud je nástupní můstek vodorovně a výše
a na vodu je možně jít nejpozději do západu slunce (soumraku). Za tmy a při zvýšení průtoku
je zakázáno vnášet lodě na vodu.
zajistí všichni členové výboru

10.Vlajka
Návrhy klubové vlajky budou předloženy výboru do příští schůze. Vybraný návrh bude předán
k realizaci.
Zajistí Michal Zámečník
zapsal
Michal Zámečník

