
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

úterý 3. 1. 2023 v 16,30 na SG  

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

M.Kubrycht,       

1) 14.01.2023 II. kolo Poháru ČR 2022-2023 ČVK Brno – jede Snopková a Koreček 

 

04.02.2023 III. kolo Poháru ČR 2022-2023 VK Hodonín - jede Snopková a Koreček 

 

18.02.2023 XXX. mezinárodní mistrovství ČR 2023 IV. kolo Poháru ČR 2022-2023 VK Vajgar J.Hradec 

– objednán autobus. 

 

MČR ve vícebojích 2022/2023 

21. 01. 2023  Labský čtyřboj Štětí – medicinbal, trenažér, překážkový běh, skok z místa. Jede celé žactvo 

vlakem 

05. 02. 2023 Hodonínský žákovský trojboj – pojedou pouze nejlepší – vlakem, případně na ranní start 

autem.  

 

2) Valná hromada klubu ve čtvrtek 23. 2. 2023 od 17.00 na SG - volební. Výbor navrhuje doplnit do výboru 

P.Ďurovce. 

 

3) Výbor zvažuje navrhnout Valné hromadě mírné zvýšení členských příspěvků. 

 

4) Výbor řešil nepořádek v klubovně po oslavě 29.12.2022 a poničenou fasádu.  

 

5) Připojíme se k řízení ke stavbě nového mostu – ve spolupráci s J Kuciánem. Cílem je získání podrobných 

informací a možnost připomínek. 

 

6) Obdrželi jsme dotaci na údržbu a provoz  od NSA ve výši 122.700,- Kč. 

 

7) Obdrželi jsme dar ve výši 72.264,- Kč od ČVS. 

 
8) Nainstalujeme LED trubice do stávajících světel – nejprve zateplená část. 17 trubic, cca 2000,- Kč + montáž. 

9) Muži nainstalují novou vodárnu pod vedením M.Příhody. 
 

10) Investiční dotace od kraje (žádosti se podávají v lednu). Zvažujeme 4x/- Club B nebo dvojskif. Žádost musí být 
v rozsahu 50 až 300 tisíc korun. Rozhodneme do konce měsíce. 
 

11) 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. 

 



12) Objednáme závodní kombinézy – objedná V.Vlastníková. Řešíme větrovky s rolovací kapucou v límci. 
 

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

 

14) 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 – domluví K.Kroulík.. 

 

15) Oprava starého vleku – domluví K.Kroulík. 

 

16) Necháme svařit krakorce pro uložení vesel v hangáru – domluví K.Kroulík.. 

 

17) Nastaveny časy zapínání přímotopů v klubovně, šatnách – 14.00-16.00 a v SO a NE 9,00-10,30. 

 

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

 

19) K.Kroulík převezme v únoru veškerou agendu od D.Netíkové. 

 

 

Termín příští schůze: úterý 7. 2. 2023 v 16,30 na SG 


