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V Krnově dne 1.10. 2018 
Zápis ze schůzky rodičů a trenérů: 
 
Představení trenérů: 

- Jakub Strouhal 
- Barbora Strouhalová 
- Andrea Jankůjová 
- Marek Zelenka 
- Martin Nálepa 
- Pavel Sluka 
- Jarmila Vojtková 
- Jiří Doubrava 
- Lucie Hulová 
- Martin Holiš 

Úspěchy spolku: Petr Vítek  se v roce 2018 zúčastní MS ve vodním záchranném sportu 
v Austrálii, kde bude bojovat s  naprosto nejlepšími sportovci v roce 2017 se zúčastnil  ME 
v Holansku kde získal stříbrnou medaili. 
 
Informace o hospodaření za rok 2017/2018: 
Příjmy   

-  61 dětí x 3 000,- = 183 000,-Kč ročně za příspěvek na kroužek  
- Dotace z města na člena v roce 2017– 183 000,-Kč 
- Sponzorské dary – 15 000,-Kč 

  Výdaje 
- 98 000,- ročně za bazén 
- 30 000,- ročně za pronájem klubovny 
- 18 000,- ročně za členské příspěvky ČČK 
- 100 000,- potřebujeme na závody, které děti absolvují po celé ČR  

Plán činnosti: 
- 13.10. – Branný den 
- 19.-20.10 – Podzimní cena Neratovic 
- 10.11.-O pohár starosty Prahy 15 
- 15.12.-Vánoční opékačka s Markem 
- 5.12.-Mikulášské plavání  
- 19.12.-Vánoční plavání s rodiči 
- 8.-9.12.- Velká cena Brna  
- Leden -Výšlap na  
- 16.2. – O Pohár města Krnova v záchranářském sportu 2018 -republikové závody 

                    Na tyto republikové závody bychom velmi uvítali pomoc rodičů, jednalo by se 
pomoc jak finanční formou sponzorského daru,  fyzickou při samotných závodech. Každá 
koruna nám velmi pomůže, abychom mohli zajistit poháry, medaile a věcné ceny. 

- Další jsou v plánu činnosti na celý rok – Jarní Neratovice, Mladá Boleslav, MČR 
Sokolov a další a jejich data budeme upřesňovat a informovat vás emaile i osobně na 
bazéně. 

- Pokud má někdo jakoukoli možnost zajisti ubytování pro děti na jarní víkend, 
abychom mohli vyrazit na výlet , ozvěte se, budeme rádi za každý nápad. 
 
Těším se na příjemnou spolupráci se všemi.                                         Jarmila  


