
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

Úterý 3. 5. 2022 v 17,30 na Arose 

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

M.Kubrycht, 

       
1) Májové sprinty sobota 7.5. 2022 – startovka do čtvrtka 

 

2) 21.-22.5. Lysá nad Labem   

 

3) 21.-22.5. Varese ME juniorů 

 

4) 28.-29.5. Brno 49. ročník MEZINÁRODNÍ BRNĚNSKÁ REGATA JUNIORŮ – ubytování v tělocvičně           

 

5) Výbor projednal nové rozdělení lodí                             

 

6) V návaznosti na schůzku s řediteli pardubických ZŠ se aktivně zapojíme do programu Česko vesluje. Zajistíme 

instruktáž učitelů tělesné výchovy a pomoc při soutěži. Zapojení studentů SG – Kostříž, Pustějovský,…. 

 

7) V květnu a červnu organizujeme Školní pohár na Arose, 10.6. pro třídy 5.A,5.B a dne 17.6. pro třídu 5.C že ZŠ 

Polabiny 3, v srpnu Sportovní park. 

 

8) Úklid kanceláře – trenéři přesunou náhradní díly na lodě do dílny, vyházíme staré věcí, které již k ničemu neslouží  

Zamykání vstupu do kanceláře. 

 

9) Ďurovec P. si vezme na starost "sklad" klubového oblečení a jejich prodej.  

 

10) Objednána montáž čipového zabezpečení dveří na Arose. L.Kubrycht jedná sfirmou ProElsyco – montáž duben 

2022. 50,-Kč za čip pro dospělé. Zpracujeme instrukce pro používání a zodpovědnost. Duben. 

 

11) Ve středu 18.5. přijde elektrikář na opravu v kanceláři trenérů, opravu světla nad vchodovými dveřmi a montáž 

časových spínačů na jističe přímotopů. V úterý 17.5. nutno vyklidit skify v pravé dolní kóji vzadu.  

 

12) Výměna bojleru 

 

13) Objednány závodní kombinézy XS 5ks, S 10 ks, M 10 ks, L 10 ks, XL 5 ks. Na mistrovských závodech musí mít všichni 

nový vzor s nápisem ČVK Pardubice na nohavicích. 

 

14) Naučíme se zpracovávat naše závody ve Sportisu. L.Kubrycht Důraz na Vypsání a Výsledky v Exelu dle Vypsání. 

 

15) Pořádáme Závody příbřežního veslování 27. 8. 2022 na pláži pod autokempem na Seči. 

 

16) Pořádáme I. kolo  poháru ČVS v jízdě na trenažéru v sobotu 10.12.2022 v Enteria Aréně. Zároveň Česko vesluje. 

 

http://www.proelsyco.cz/


17) Opravíme garáž pro třetí člun. V pátek v 7,30 přeneseme jeřábem garáž na plováky a následně přivaříme a natřeme. 

 

18) Prohlídky, registračky.  Klub nezajišťuje a nehradí dodatečné registrace. 

 

19) Nalepíme chybějící gumy na krakorce pod lodě. 

 

20) Výbor ukládá O.Jungovi zaplatit zničený stan Pavla Hanče. Matouš Trojan nemá zaplaceny příspěvky a nemůže na 

vodu. 

 

21) T.Kletečka přiveze balóny na kopanou a odbíjenou, kužele z SG na Arosu. 

 

22) Zřídíme na platech nápisy – Vstup pouze pro členy ČVK Pardubice. 

 

23) Výbor trestá V.Ryšavého, K.Korečka a K.Marka pracovní činností za nevhodné chování na MČR v Hoříně. 

Natřou plechovou boudu, naštípou dřevo a opraví přístup a schody k motorákům. 

 

 

 

Termín příští schůze: úterý 31. 5. 2022 v 17,30 na SG 


