
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

Pondělí 2. 7. 2018 od 17,30 na Arose. 

Přítomni: K. Kroulík, L.Mejzlík, M.Kiacová, L. Kubrycht, M.Kubrycht, T.Kletečka 

 

1) Vyhodnocení MČR – celkem 12 (žactvo) + 18(dorost, junioři a dospělí) = 30 medailových umístění. 

Vloni 9+9=18  Celkem 52 medailí!   4. místo v Českém poháru 6 bodů za SK Hamr – šance na 3.místo! 

 

2) Výbor důrazně zakazuje používat lodě mimo schválený rozpis trenérské rady nebo pokynů příslušných 

trenérů. 

 

3) Výbor projednal nevhodné chování dvou mladších žáčků na MČR. Uděluje podmínečné vyloučení  

na 1 měsíc do konce roku 2018. Výbor upozorňuje všechny členy klubu na slušné chování! 

 

4) Žactvo a dorostenky jedou na Seč v neděli 19.8.2018 – nový vlek veze M.Kubrycht – sraz u Kapitána na 

Seči ve 14,00. 

SG a dorost jede na Seč v pátek 24.8.- starý vlek veze L. Kubrycht a nový vlek do Pardubic - sraz u 

Kapitána na Seči v 15,00. 

SG a dorost jede ze Seče ve čtvrtek 30.8.2018 starý vlek veze L.Kubrycht. 

 

5) Litoměřice 1.-2.září – nový vlek do Litoměřic veze T.Kletečka v pátek 31.8.2018 dopoledne – veze i 

dorost. Vlek odveze z Litoměřic T. Kletečka v pondělí 3.9.2018. 

Spíme ve stanech nebo při nepříznivém počasí na pokojích na koupališti. 

 

6) Prověříme a doplníme registrační průkazy. Doplníme registrační údaje na stránkách Sportis. Doděláme 

registraci pro Tadeáše Urbánka. 

 

7) Granty - kraj – podepsány 3 smlouvy, peníze na účtu. Dotace na mládež z ČVS přidělena. Město na účtu 

a MŠMT bude později – je přidělena. 

 

8) Koupíme kohouty a sprchové hadice do sprch, opravíme na pánském záchodě mušle, při splachování 

teče voda po stěně – instalatéra zajistí L.Mejzlík 

 



9) Zamluveno soustředění na Seči – žactvo 19. - 24.8 dorost 24. - 30. 8.2018. Podána žádost o výjimku na 

motorák. Cena za soustředění 2 000,- Kč. 

 

10) Příměstský tábor 27. – 31. 8. 2018 – cena 1 500,- Kč. 

 

11) Klubová oslava narozenin našich jubilantů 18. 8. 2018! 

 

12) Popíšeme obaly a tašky na lodě a křídla – zodpovídá poslední závodící posádka! 

 

13) Postupně zlepšit celkový pořádek na loděnici. 

 

14) Odvoz odpadků prověříme u technických služeb. 

 

15) Prověříme možnost grantu z města na travní traktor. 

 

16) Necháme ušít nové potahy na kozy – M.Kiacová zajistí látku, L.Mejzlík sundá z koz a odvezeme do 

krejčovství. 

 

17) Koupíme obal na párovku Fillipi. 

 

18) Koupíme 4 páry dětských vesel. 

 

19) Pořídíme novou náborovou ceduli 

 

Termín příští schůze: úterý 28. 8. 2018 od 17,30 na Arose. 


