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Zápis č.10/17-20 z jednání výboru oddílu veslování TJ Chemička Ústí nad Labem 
 
Datum: 26. 9. 2017 
Přítomni: J. Přibyl, L. Pavlovský, J. Kulesa, J. Pokorná 
Omluveni: P. Herink 
Hosté:  J. Šimůnek, J. Pavlas, J. Šedý 
 
Úkoly: 

 Zpracovat pravidla pronájmů – rozeslat k připomínkám. 
Zajistí. P. Herink resp. J. Přibyl, Termín: 24. 2. 2017 - probíhá 

 Zajistit opravu el. rozvaděče. 
Zajistí – J. Kulesa a J. Šimůnek, Termín: 30. 9. 2017 - probíhá 

 Zajistit instalaci venkovního pohybového čidla na osvětlení a doplnění venkovní 
lampy.  
Zajistí – J. Kulesa a J. Šimůnek, Termín: 30. 9. 2017 - splněno 

 Zajistit dobudování veteránské šatny. 
Zajistí – J. Přibyl, Termín: 30. 9. 2017 - probíhá 

 Zajistit vybudování kuchyňského zázemí klubovny. 
Zajistí – J. Přibyl, Termín: 3. 11. 2017 - probíhá 

 Zajistit revize plynových zařízení, plynových rozvodů, elektro, hromosvodů a komínů. 
Zajistí – J. Přibyl a L. Pavlovský, Termín: 30. 11. 2017 – el. a hromosvod spolněno, 
ostatní probíhá 

 Zajistit dřevo na otop. 
Zajistí – L. Pavlovský, Termín: do začátku topné sezóny – průběžně probíhá 

 Zajistit náborovou kampaň. 
Zajistí – K. Mastík, Termín: přelom srpna a září 2017 - splněno 

Nové úkoly: 

 Zpracování návrhu na ocenění nejlepších veslařů. 
Zodpovídá: J. Kulesa, Termín: do konce října 2017 

Výbor oddílu schvaluje: 

 Pravidla přidělování svěřenců trenérům v rámci oddílu viz níže. (pro 4, proti 0, zdržel 
se 0) 

 Přestup J. Pavlase a J. Šedého od L. Pavlovského ke K. Janákové od 27. 9. 2017. (pro 4, 
proti 0, zdržel se 0) 

 Uzavření trenérské smlouvy s Klárou Janákovou. (pro 4, proti 0, zdržel se 0) 

 Prodej 1x Hudec J. Psotovi. (pro 4, proti 0, zdržel se 0) 

 Možnost přihlašovat na závody kategorie žactva K. Mastíkem přes systém Sportis  
(pro 4, proti 0, zdržel se 0) 

 Postupný nákup 1x Fillipi od B. Dlouhé, cvičný 1x a 4x + - v rámci veřejné sbírky. (pro 
4, proti 0, zdržel se 0) 

Informace: 

 J. Přibyl informoval o průběhu jednání VH TJ Chemička, kde došlo k rozhodnutí 
rozdělit majetek TJ jednotlivým oddílům. Na oddíl veslování bude převeden majetek: 
veslařská loděnice vč. pozemků (hodnota ze znaleckého posudku cca 14,5 mil. Kč), 
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finanční prostředky uspořené oddílem veslování v průběhu předchozích let a movité 
věci (lodě, vesla, vnitřní vybavení loděnice, auto, vleky atp.), které byly pořízeny 
z prostředků oddílu a jsou na inventurním seznamu oddílu veslování. 
 

Různé:  

 Výbor oddílu probral organizaci Žáby 2017. 
 

Termín dalšího zasedání: dle operativní domluvy  
Zapsal: J. Přibyl 
 
Pravidla přidělování svěřenců trenérům v rámci oddílu schválené Výborem oddílu 26. 9. 2017 

 Výbor oddílu dle čl. VIII., odst. 12. Stanov, jmenuje na návrh Kapitána oddílu oddílové 

trenéry, se kterými uzavírá smlouvy na funkci trenéra (v současné době – S. 

Mastíková, K. Mastík, L. Pavlovská, L. Pavlovský, M. Srnka, K. Janáková) – možnost 

jmenování dalších trenérů za jasně stanovených podmínek. 

 Oprávněn k trénování je z pozice své funkce i Kapitán oddílu. 

 Přidělení nových svěřenců: 

o Nově přicházející mládež bude primárně zařazena dle věku příslušným 

odpovědným trenérům: 

 žkym, žkys – Silva Mastíková 

 žcim, žcis – Kamil Mastík 

 dky, jky – Lenka Pavlovská 

 dci, jři – Lukáš Pavlovský 

o Nově příchozí mládež (v září a výše) v kategorii žcis resp. žkys, které 

v nadcházející sezóně budou přestupovat do kategorií dci resp. dky (tzv. 

druhoročáci), budou rovnou zařazeni k trenérům dci resp. dky. 

 Dci, dky (druhoročáci) a jři, jky budou moci 2x ročně, v září a v lednu, z vlastní vůle 

přestoupit k jinému trenérovi – žádosti závodníků schvaluje Výbor oddílu. 

 V kategoriích dci, dky, jři a jky po MČR na dlouhé trati resp. po kontrolních závodech 

sestaví Kapitán oddílu návrh konečných posádek s přidělením odpovědných trenérů a 

lodního materiálu na zbytek sezóny (do srpna). Návrh Kapitána schvaluje Výbor 

oddílu. 

 Další termíny na přidělení lodního materiálu budou probíhat v září a v únoru. 

Předkládá opět Kapitán ke schválení Výboru oddílu. 

 V rámci své kompetence před každou sezónou Výbor oddílu vypíše motivační odměny 

pro trenéry (např. 5000,- Kč za 1. místo na MČR; 3000,- Kč za 2. místo na MČR; 2000,- 

Kč za 3. Místo na MČR atp.); odměna bude vyplacena jednotlivým trenérům dle 

poměrného zastoupení jejich svěřenců v umístěné posádce. 
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