
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

úterý 1.11. 2022 v 16,30 na SG  

Přítomni:  K.Kroulík, T.Kletečka, L.Mejzlík, V.Vlastníková,  D.Netíková, M.Kiacová, P.Ďurovec, L.Kubrycht 

M.Kubrycht,       

1) Pořádáme I. kolo  poháru ČVS v jízdě na trenažéru v sobotu 10.12.2022 v Enteria Aréně. Zároveň Pohár 

škol ve štafetách. Ředitel závodu L.Kubrycht. Pracovní skupina Kubrycht, Kroulík, Mejzlík, Ďurovec. 

Domluvena schůzka s p. Chmelařovou na ZS.  

Závodní systém domluven s Tomášem Tkáčem a Jirkou Zelinkou. L.Kubrycht domluví s Blechou zapůjčení 

max. počtu trenažerů. Předáváme perníkové medaile. Oslovíme sponzory – město, Entéria, … 

Připraven dopis na školy. 

 

2) Na velkou nádrž na benzín necháme přeinstalovat koncovku pro připojení hadice. Baterie z motoráků 

uložíme na zimu do kuchyňky. Malý katamarán do plecháče a motor do servisu. 

 

3) Koupíme nový cox-box, slajd. Reklamujeme šlágáč a koupíme 1 nový. Preferujeme používání vlastních 

šlágáčů – motivace k opečovávání. 

 

4) Objednáme závodní kombinézy – řešíme střihy, větrovky s rolovací kapucou v límci. 
 

5) Opravíme garáž pro třetí člun. V březnu přeneseme jeřábem garáž na vodu. 

 

6) Pronájem a uzavření nájemní smlouvy k provozování našeho vývaziště na pravém břehu řeky Labe. 

Probíhá jednání na úrovni Povodí Labe, Povodí Vltavy, ČOV, ČVS, ČSK a Českého svazu jachtingu o 

zmírnění dopadu cen. 

 

7) Oprava starého vleku na podzim – nová podlaha. Faktura ještě letos. 

 

8) Necháme svařit krakorce pro uložení vesel v hangáru. 

 

9) Požádáno o dotaci na údržbu a provoz  u NSA (204 000 Kč)  v případě, že bude kladně vyřízeno řešit 

dodavatelsky:- odstranění části náletových dřevin z pozemku, nákup kůlny - garáže pro traktor a vlek na 

mot. člun  viz odkaz  START 015 - plechová 4 x 5 m - Garážujeme.cz (garazujeme.cz) 

oprava nebo nový plot u cyklostezky  

  

10) Upřesníme časy zapínání přímotopů v klubovně, šatnách, WC a sprchách – 1 hodina denně, v zimním 

období netopíme. 

 

11) Objednány náhradní díly na lodě. Ztratily se kulaté podložky pod křídla. 

 

https://www.garazujeme.cz/start-014-plechova-3-x-5-m-2


12) Objednán rozvod internetu do klubovny a na terasu – hradí Mazánek. 

 

13) Podána žádost na Můj klub 2023. 

 

14) Zůstává nám reklamní lavička od firmy Sting. Za úplatu poskytneme místo na plotě k reklamní plachtě, 

obdržíme reklamní předměty. 

 

15) U nových členů zajistíme sportovní prohlídky a registrace. 

 

16) Řešíme pronájem nebo vyklizení našeho pozemku za Vagónem na Seči. 

 

17) Výbor děkuje mužům za opravu plata – Gwozdiak, Janura, Janák, Cinert,… 

 

18) Výbor děkuje za rekonstrukci posilovny – Štěpánková, Kiacová, Kostříž,… 

 

19) Výbor schválil rozdělení tréninkových skupin na základě návrhu trenérské rady. Rozdělení dorostenek 

urychleně dořešíme. Výbor preferuje ucelené tréninkové skupiny. 

 

20) Sháníme trenéry mládeže! 

 

 

Termín příští schůze: úterý 6.12. 2022 v 16,30 na SG 


