
Zápis z porady Asociace LT Vaurien – Brno 9.10.2010 

1. Formalizace organizace: Předsedou zůstává Marcela Chyťová, kontrola zápisů na CTL Karel 

Vacula ml., viceprezident a propagátor Honza Machovský, měřičem by měl být Pavel 

Konopík, ostatní funkce probereme přes zimu a budou finální na jaře 

2. Všichni se budou zapisovat na CTL minimálně 14 dní před závodem (jinak nemají nárok na 

sponzorskou dotaci), kontrola Karel Vacula ml. – od jara 

3. Vzhledem k propagaci a sponzoringu budou naše články zaměřené zejména na jachting, ale 

samozřejmě by neměly postrádat humor a měly by zůstat zajímavé – tak aby přitáhly nové 

lidi, ale zároveň měly dostatečnou kulturu, kterou očekává sponzor. 

4. Články na web: Tovačov – Dana Kubíková, MČR – Hanka Ottová, Brno – Honza Vacula – do 

konce října 

5. Bydlení na Máchově jezeře na příští rok – na jaře dohodne Karel Vacula ml. 

6. MS v ČR (možnost – roky 2014, 2015)– dopis p. Sagginimu – Honza Machovský, konec října 

7. Hanka Ottová popožene Broňu Mlčocha ohledně článku v Tovačovských novinách, co slíbil 

na Mlýnech – do konce října. 

8. Luboš Havrda – zjistí, kdo jezdí na severočeských vodách – na jaře – do konce dubna, 

abychom je mohli kontaktovat před sezonou. 

9. Seč – jak to tam vypadá – Honza Machovský - říjen 

10. Článek pro TNCZ – Honza Machovský, do týdne 

11. Předběžně slíbená Snídaně s Novou před MS v Německu (Katka Chalupníková, Honza  

Machovský) – na jaře 

12. Kontaktovat Štefana se závody na příští rok – Honza Machovský, kontakt dá Marcela 

Chyťová 

13. Facebook a Wikipedie – přidat základní údaje o Vaurienu – Marcela Chyťová a Jim Roman 

Klát – do konce října 

14. Web ASV ČR – dát do týdne do kupy pro sponzora a pro to, aby mohl být odkaz na TNCZ – 

Marcela Chyťová, Petr Chlupatý 

15. Info o sponzoringu – Marcela Chyťová 

16. MS – Německo – 5-6 lodí + doprovodný člun – info předá Honza Machovský do týdne 

17. Zápis udělá Honza Machovský 

Vize na další období: 

1) Propagace odní třídy Vaurien 

2) Změna organizace – zajištění funkčnosti, změny funkcí a obsazení, tak aby to nebylo pouze 

formální 

3) Nalézt – vybrat dlouhodobého prezidenta, schopného plnit body 1 a 2 a reprezentovat a 

rozvíjet lodní třídu 


