
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

Středa 3. 4. 2019 od 17,30 na Arose. 

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

 

1) 20. MČR na dlouhé dráze 2019 - sobota 6. 4. 2019, dorostenci s Liborem autem, zbytek vlakem. 

 

2) Kontrolní závody reprezentačních výběrů 2019 - pátek 19. 4. 2019 – pondělí 22. 4. 2019 
Přihlášky do 15. 4. 2019 (pondělí) – Račice 
V Račicích uspořádáme soustředění. Proplatíme tranzit s vlekem a ubytování. Stravování si zaplatí 
sami.  Kdo má grant - stravování pokryto z grantu. 
 

3) Jarní náborové závody Praha - sobota 27. 4. 2019 – neděle 28. 4. 2019 
Přihlášky do 23. 4. 2019 (úterý). Je tranzit – T. Kletečka veze v pátek vlek s loděmi, nakládání ve 
čtvrtek 
 

4) Čarodejnice úterý 30.4.2019 – brigáda na úklid. Přišroubujeme ocelové žebřiny. 
 

5) Májové sprinty města Pardubic středa 8.5.2019 
 

6) Příspěvky dosud nezaplatili:  Kouba, Velínský, Fajmonová, Hladíková, Růžičková, Urban,  
 

7) Nové registrace závodníka, zdravotní prohlídky - D.Netíková. 

8) Faktura za vodu 73 552,- Kč. Rozporujeme fakturu č. 5190037801 ze dne 28. 3. 2019. 

Spotřeba 1616 m3 za 2 měsíce od 14. 1. 2019 do 20. 3. 2019 je naprostý nesmysl. Naše běžná 

čtvrtletní spotřeba je několik let cca 15 m3. Prověřili jsme naše vodoměry a k úniku vody nedochází. 

Na novém měřidle byla po prvním týdnu provozu na Arose spotřeba 2,427 m3 (28. 3. 2019). Vodoměr 

Arosa k 30.3.2019 2805 m3 a Kucián 466 m3. Žádáme podle § 16 odst. 4 a § 17 odst. 3, 4 a 6 zákona č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích o úřední přezkoušení správnosti našeho vodoměru č. 

23681202 v autorizovaném metrologickém středisku (AMS). Vodoměr odeslán 2.4.2019. 

 

9) Sponzorský dar Ryšavý 
 

10) Nutné úpravy loděnice z důvodu nárůstu lodního parku  
Hala SŠ a Přístavek u haly SŠ - dokončeno 
Uzpůsobení konce haly tak, aby byl přívěs pro motoráky umístěn na zadní stěně kolmo na zem a na 
konci uložen 
Horní kóje – pro osmy a dvojkové lodě 
Přemístit 4- Grenoble tak aby bylo připravené místo pro další osmu, snížit kolmé vzdálenosti krakorců 
pro lodě tak aby byla dosažitelná i loď na 4 patře. 
Provést úklid koje aby konců loděnice tak aby na spodní patro mohla být umístěna Tramvaj. 
Přemístit skify ze stojanů na  protilehlé straně tak aby v této kóji byly pouze dvojkové lodi, popřípadě 
seřídit stojany a osazení nových stojánků. 
V kóji budou pouze 3 osmy, 8 dvojkových lodí                                                                               
Horní kóje – čtyřkové dvojkové lodě a skify 



Povolena pouze vesla v úchytech a slajdy ve skříni, krakorce u neokrakorcovaných lodí a obaly na lodě 
v taškách. Skify musí být umístěny u stojanů na vesla tak aby nedocházelo k jejich poškozování při 
vytahování ze stojanů. 8 čtyřkových lodí, 4 dvojkové lodě, 5 skifů 
Dolní levá koje – skify 
V kóji budou pouze určené lodě, vesla v úchytech, krakorce u neokrakorcovaných lodí a obaly na lodě 
v taškách. 8 skifů 
Dolní koje – skify a dvojkové lodě 
Lodě budou uloženy dle velikostí, s tím že dvojkové lodě budou východní straně, uprostřed ve 
stojanech, skify budou u  severní  a západní stěny. 
V kóji budou pouze určené lodě, vesla v úchytech, krakorce u neokrakorcovaných lodí a obaly na lodě 
v taškách. V letních měsících budou v kóji umístěny trenažery tak aby nepřekážely při vynášení lodí. 
12 dvojkových lodí, 8 skifů 
Do prostorů loděnice vejde: 48 skifů, 24 dvojkové lodě, 16 čtyřkové lodě – 8 lodí venkovní přístavek,  
3 osmy.        Celkem   91 lodí 
Celé do konce dubnaf. 

    
11) Dostaneme grant od kraje 150.000 na osmu. Nabídka použité lodi po juniorské reprezentaci Wintech 

řady International, vyrobena v roce 2015.  Kompletně opravená obšívka od škrábanců 

Cena: 530.000,- včetně DPH je dost vysoká. Zvažujeme sbírku na novou loď. 

Cena zahrnuje: obal na loď, měkčené obaly na krakorce - v hodnotě 25.000,-, NK kabely a 

reproduktory, 8x nový pár nohavek + částečná verze BatLogic - v hodnotě 20.000,-, loď je minimálně 

používaná, 2x juniorky na MSJ období květen-červenec.  

Cena nové lodi Wintech International bez obalů: 655.000,- včetně DPH 

Libor prohlédne ve Štětí. Vyjednáme rozložení platby na 2-3 splátky. 

 

12) Přenechání skifů HKV Hradec Králové – nabídneme staré nepoužívané lodě – v pátek 5.4. 

 

13) Projednána možnost klubového pojištění při srážce naší lodi s jiným plavidlem nebo plavcem. 

Paní Harantová doporučuje 2 variantu pojistek na Základní odpovědnost z činnosti a ze vztahu 

 na 10 000 000 Kč. 

"V základním pojištění ODP je zahrnuto: 

► Újma na zdraví, na věci 
► Následná finanční újma 
► Regresní nároky zdravotních pojišťoven (3.osoby i zaměstnanci) 
► Regresní nároky dávek nemocenského pojištění 
► Újma na životním prostředí 
► Náhrada škody na věcech zaměstnanců 
► Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti, ve které pojištěný podniká 
► Odpovědnost z vlastnictví dalších nemovitostí, které pojištěný vlastní 
► Užívání věci nemovité 

 
Odpovědnost za  věci převzaté a v užívání – 500 000 ? 
Čistá finanční újma – 500 000 ?  

 

Smlouvu napíše p.Marková - maminka Kryštofa Marka - pojistka je cíleně zaměřena na srážku naší lodě s 
cizím plavidlem nebo plavcem - i na závodech.  



             

 

14) Kombinézy – jsou na cestě - objednány sady ve standardních velikostech u firmy Jersey53, dle 

předběžných objednávek. Výdej po zaplacení na účet. Řešíme slabé nepromokavé bundy s potiskem. 

 

15) Koupíme nový stan. 

 

16) Zasklení oken v kuchyňce, dílně a kójích. 

 

17) Oprava krakorců na Ohebu- předány Z.Žabovi – přivezeme ze Štětí. 

 

18) Technické prohlídky vleků do 30. 5. 2019 a 6. 6. 2019.  

 

19) Na jaře koupíme travní traktor a podáme novou žádost na grant z města. 

 

20) Sportovní park Pardubice 2019, schůzka se uskuteční ve čtvrtek 21. března 2019 od 16:00 hodin ve 

Společenském sále radnice na Pernštýnském náměstí – přihlásili jsme 2. turnus 13. – 15.8,  

Příspěvek odhad 2400-3 000 Kč/ den,  

Bonusy od pořadatele: Oblečení SPP pro dva členy-tričko, IT osoba na stanovišti-odbavení hracích 

karet-čtečky, příspěvek na jídlo 30Kč/os/den, na jeden klub pro 2 osoby 

 

21) Ohradíme pískoviště, nákup sportovních potřeb. 

 

22) Školní pohár a nábor – řídí J.Paleta, dále Jung,Uhlová, Špringl, Kiacová, Černý,…. 

 

23) Koupíme pytle na odpad. 

 

24) Objednáme 2 dráhy v 25m bazénu na čtvrtek. 

 

25) V sobotu 17. 8. 2019 klubová oslava jubilantů! 

 

26) Odvezeme náš člun do servisu. 

 

Termín příští schůze: čtvrtek 2. 5. 2019 od 17,30 na Arose. 


