Zápis z jednání výboru ČVK Brno z.s. ze dne 1. 4. 2019
Přítomní: Eduard Göpfert, Romana Macasová, Tomáš Nahodil, Ivan Pecl, Radka Slezáková
Host: Adam Michálek
Informace:
• Soustředění – kladné hodnocení proběhlých akcí, sportovně i organizačně. 2- Filippi
bohužel v Itálii poškozena vichřicí, musí na opravu.
• VSC – nominace L. Zapletala pro období 4-9/2019.
• Lodě – opětovné řešení platby za loni rozbitý skif LS Brno. Šetření Plavební správy
ukončeno. Objednáno zapůjčení dvou cvičných skifů ČVS na příměstský tábor.
• Nové dresy – již vyzvednuty, reklamovat v Atexu barvené provedení a design trika.
• Akademické veslování – výuku VUT (4x týdně), výuka Mendelu (2x týdně).
Proběhlo jednání na obou školách ohledně rozpočtů na závodění pro letošní rok.
• Osmy Brno – Mendelu vyšla dotace na společenskou akci ke 100. výročí univerzity,
proběhne 26.9. společně se závody Mendelu, Muni a VUT na gigových osmách.
Vypsání závodu odesláno na ČAUS i ČVS. Povodí Moravy vyčistilo řeku od stromů.
• Klíče – schválena žádost T. Diblíka. Kontrola dřívějších přidělení.
• Dotace – na Brně podepsán Vrcholový sport a Provoz. Nové přísnější podmínky
vyúčtování. Čekáme na výsledky dalších podaných žádostí.
• Hospodaření – kontrola výběru příspěvků a parkovného. Rozjednán nový sponzoring.
• Nový člen – David Antoš přijat za člena, dříve vesloval v jiném klubu.
• Areál Veslařská – proběhlo kácení stromů a padajících stožárů u vody, zasazena nová
tráva. Řešení garáže užívané Říhovými, řešení protékajícího umyvadla na WC. Firma
Střechy Tomáš Ondráček provede drobné opravy malé dřevěné loděnice.
• Motorové čluny – finální žádost o povolení odeslána na magistrát. Ucházející šedý
člun, řeší M. Doubek. Zakoupena nová pumpa.
• Lodní kniha – prodloužit licenci.
• Čerpadlo na užitkovou vodu – je potřeba opravit / koupit nové.
• Správce – jednání o novém správci od května dále. Schválení náplně práce.
• Brigáda – povedlo se vyklidit celou dílnu. Domluvit na Povodí Moravy (správce).

• Trenérské kurzy – O. Svoboda absolvoval licenci C, žádost o proplacení nebyla
schválena, nebylo tak učiněno ani u jiných trenérů.
• Termín příštího jednání v pondělí 6. 5. 2019.
Zapsal: Ing. Tomáš Nahodil, předseda

