Zápis z valné hromady LT Fireball – Český Fireball
Přítomni dle prezenční listiny – přítomno 67 členů
Nevolební valnou hromadu zahájil prezident lodní třídy Jakub Nápravník.
Zpráva o činnosti je zanesena ve zpravodaji.


Zpráva o stavu členské základny
Pro rok 2013 prozatím zaplatilo 36 lodí tj. 72 členů



Zpráva o stavu pokladny
Příjmy:
700Kč na loď a posádku
Rozkoš
Výdaje:
Fireball International
Tisk zpravodaje
Drobné vydání
Bilance roku 2013



36 platících posádek

25 200 Kč
2 145 Kč
13440 Kč
2 500 Kč
200 Kč

11 205,-Kč

Podzimní pohárový závod
Z důvodů neodjetí závodu na Rozkoši (bezvětří) a zrušení závodů na Nechranicích (povodně)
bylo navrženo pořádání pohárového závodů v uvedených termínech 5.10; 7. 9. nebo 31. 8.
Před hlasováním proběhla rozprava o možnostech realizace závodu.
Hlasování vyjádřilo podporu takto:
5. 10. – pro 43 hlasů; 7. 9. – pro 14; 31. 8. – 1. 9. pro 14
Výsledkem hlasování je podpora termínu 5. 10. – primárně lokalita Nové Mlýny



Mistrovství ČR pro rok 2014
Prezident předložil návrh na realizaci MMČR na Lipně z důvodů možné účasti zahraničních
lodí tj. Slovinci a Švýcaři. Po krátké rozpravě bylo hlasováním podpořeno MMČR na Lipně.
Termín na začátku prázdnin se zachováním lipenského týdne. První pohárový závod by byl
pouze dvoudenní. Závod MMČR bude čtyřdenní. Pro předložený návrh hlasovalo 49 členů.
Pro MMČR na Nových Mlýnech v podzimním termínu hlasovalo 30 členů.



Pohárové závody pro rok 2014
Rozprava nad pohárovými závody 2014. Díky účasti posádek na MS v Thajsku 2014 by se
v květnu uskutečnil pouze jeden pohárový závod.



Informace o webových stránkách

Byla nabídnuta možnost Michalem Klimentem na spoluúčast nového webového portálu. Michal
seznámil přítomné s novými možnostmi tohoto rozhraní. Na provozování a obsah webových stránek
bylo položeno několik dotazů (Eva Skořepová, Jarda Vít atd.) Vstup do projektu Českým fireballem
bude řešen v podzimních měsících. (tj. říjen, listopad)
Současný web master Jan Krátký představil úpravy současných webových stránek. Společně
s Martinou Žákovou vytvoří nový grafický design.
Jan Krátký poděkoval Jirkovi Parůžkovi za aktivní přístup ke spravování našeho webového rozhraní.
Různé
Dotaz na příspěvek z ME 2012 – vyřeší prezident LT Kuba Nápravník. Vyřešeno na místě.
Účast na MS Slovinsko – předpokládaná účast 15 lodí
Mistrovství světa Thajsko2014 účast předpokládá 8 posádek.
Vložení informací (termínovka závodů) na web FI zajistí Jan Jedlička

Dne 5.7.2013
Zapsal Slávek Vomáčko – Lipno
Kontroloval: Nápravník, Skořepová

