Zápis z jednání výboru ČVK Brno z.s. ze dne 13. 5. 2019
Přítomní: Eduard Göpfert, Romana Macasová, Tomáš Nahodil, Ivan Pecl, Radka Slezáková
Informace:
• Závody – zhodnocení závodů v Praze, Mnichově a Piešťanech.
• Trenéři – diskutována situace v kategorii žen. Připomínky E. Göpfert k organizaci
kategorie žaček.
• Správce – od 2. 5. nastoupil Vlastimil Emr, dořešeny všechny náležitosti.
• SCM – zveřejněn rozpočet pro rok 2019. Pro nás ponížení financí.
• Lodě – objednána čtyřka LiteQuattro, doprava tento víkend, řeší J. Pfeifer a T. Emr.
Křest 1. 6. v 10 hodin. Problematika zapůjčování lodí na závodech jiným klubům (tuto
kompetenci má jen vedoucí výpravy, tj. hlavní trenér, nebo jím pověřená osoba).
• Dotace – podepsány na magistrátu. Čekáme na výsledky dalších podaných žádostí.
• Hospodaření – kontrola fakturace a cash flow. Domluven pronájem reklamních ploch
s firmou Sport95 a závodem Vokolopriglu.
• Nové dresy – vyzvednuta opravená trika. Doobjednat další oblečení.
• Akademické veslování – natočena televizní reportáž pro VUT, bude odvysílána 29. 5.
na ČT4 Sport. Pro Mendelu natáčení 21. 5. a vysílání 1. 6. Diskutováno rozdělení
brněnských osmiveslic na Primátorky. Finance od MU a VUT stále v jednání.
• Noví členové – studenti z Mendelu a VUT.
• Osmy Brno a AMČR – vyřízena povolení na pořádání akcí, rezervována restaurace
na Piavě, domluven catering. Vypsání odeslána na 3 brněnské VŠ.
• Klíče – schválena žádost Z. Malé, inventura chybějících klíčů. Předběžně schválen
záměr instalovat čipový a kamerový systém pro rok 2020.
• Čerpadlo na užitkovou vodu – stále není dořešeno, pohlídá I. Pecl.
• Brigáda – pro Povodí Moravy hotovo, provést vyúčtování.
• Veslaři z Amsterodamu – proběhla návštěva 8+masters, jsme zváni na oplátku k nim.
• Archivace – Lubica Novotníková novou archivářka klubu, zakoupen externí HDD.
• Termín příštího jednání v pondělí 3. 6. 2019, nebo bude upřesněno.
Zapsal: Ing. Tomáš Nahodil, předseda

