
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

Úterý 2.10. 2018 od 17,30 na Arose. 

Přítomni: K. Kroulík, L.Mejzlík, M.Kiacová, T.Kletečka, V.Vlastníková, D.Netíková, J.Paleta, A.Jirásková, 

O.Jung 

 

1) Výbor velice pozitivně zhodnotil uplynulou sezónu. Především 3. místa klubu v Českém poháru a MČR 

družstev. První místo starších žákyň, druhé starších žáků a žen a třetí dorostenek a mladších žákyň 

v Českém poháru! Mistrini světa Zuzku Štěpánkovou a medailisty z MSU23 Pavlínu Flamíkovou a Jonáše 

Friedricha. 

 

2) Hradišťský šestikilák – jedou 2 tranzity – jeden v pátek ráno s vlekem a dorostenkami, druhý cca 

v 14,30 

 

3) Testování Přijď veslovat – středa 10.10.2018 od 16,00. Přihlášky do 5.10. Týká se ročníků 2003 - 2007. 

 

4) Žába 20.10.2018. Přihlášky na dopolední distančák a odpolední mixy od členů klubu do 19.11. Ditě 

Netíkové – jméno a přidělená loď! Mixy jedeme  na lodích Seč a Zelená a Červená, Oranžová.  

Akce se spolkem Nektar – soutěže, trenažér, buřty. 

 

5) 17.11. Louny – zjistíme cenové nabídky na autobus. Jedou všechny děti. 

 

6) 15.12. Vánoční trenažéry Pardubice – v tělocvičně SG. Oslovíme školy v rámci Školního poháru. 

 

7) Rozdělení zimních prostor – předpokládáme jako v loňském roce. Rozepsáno zajištění trenéry. 

Tělocvična Gymnázia v úterý od 17.00 hod do 18.00 hod. 

Bazén 19,00-20,00 a 19,30-20,30. 

 

8) Můj klub - Termín pro podání žádostí je stanoven na 31. října 2018. Nutné doplnit seznamy závodníků a 

přípravky. 

 

9) Nábor – probíhá se školy Staňkova. Pomoc J.Paletovi. Zatím máme nedostatek dětí. 

 

10) Kontrola prací potrestaných – nejsou kompletně popsány a uloženy obaly na lodě a křídla a tašky! 

 



11) Postupně zlepšit celkový pořádek na loděnici. 

 

12) Oprava stanu – prověříme možnost opravy plachty a nákup náhradních oblouků. 

 

13) Odvoz odpadků zakoupili jsme pytle u technických služeb. Vždy v pondělí na sběrném místě u chatařů. 

 

14) Podáme novou žádost na grant z města na travní traktor. 

 

15) Koupili jsme nové boty do nohavek a náhradní díly na lodě.  

 

16) Koupíme obaly na lepší lodě – seznam dotvoří Lumír a Tomáš.  

 

17) Objednány 4 páry dětských vesel a 1 pár na Verunku. 

 

18) Objednána nová náborová cedule 

 

19) Prověříme nákup nových cox boxů. 

 

Termín příští schůze: středa 6. 11. 2018 od 17,15 na SG. 


