
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

Pondělí 4. 4. 2022 v 17,30 na Arose 

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

D.Netíková, 

       
1) MČR dlouhá trať na Vraňansko-hořínském plavebním kanále  v sobotu 9. dubna 2022. Přihlášky budou v systému 

Sportis otevřené do pondělí 4. 4. 2022 23:45. Urychleně doladíme dopravu. 

 

2) V neděli 10. dubna 2022 proběhne v prostorách Univerzity Pardubice Konference pro trenéry veslování.  

Registrace 9:00,   zahájení 9:30 

V. Kučera chce vložné 200,- Kč za trenéra. Zaplatí P.Ďurovec na místě v hotovosti za celý klub.  

 

3) Kontrolní závody reprezentačních výběrů 2022   pátek 22. 4. 2022 – neděle 24. 4. 2022. Zatím není tranzit. 

 

4) Velká pražská veslařská regata Bohemians sobota 30. 4. 2022 – neděle 1. 5. 2022  Přihlášky do 25. 4. 2022 (úterý). 

Tranzit v pátek do prahy a v pondělí domů. 

 

5) 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,…. 

 

6) V květnu a červnu organizujeme Školní pohár na Arose, v srpnu Sportovní park. 

 

7) Výbor schválil návrh kupní smlouvy k pozemkům na Seči kolem a pod Vagonem, parc. č. 424/4 za 86.940,- Kč, 

pozemek parc. č. st. 244/2 za 53.550,- Kč. 

 

8) Výbor schválil nové umístění lodí. 

V drátěné kleci všechny soukromé lodě- Hudson, Empacher, Jezero Maltanskoje, Hančák. 

Uložení lodí Milana Viktory po zaplacení členských příspěvků Do plecháče Němka, Čtvereček.  

Do prostřední spodní kóje dozadu Delfín, Áres, Éros, Forkys. Kolapse a Zeuse rozebereme a dáme pod střechu 

plecháče, Nestora a Brčála nabídneme k odkupu. Zeuse můžeme použít na osvětlení Vagonu na Seči. 

V pravé horní kóji ve čtvrtek 7.4.vystěhujeme starou dřevěnou osmu a 2+ za Arosu a uložíme 4- Arosa bez krakorců. 

Vlevo budou 2- a kombík Johanka dolů do prostřední kóje. 

Z venkovního přístřešku odebereme 4-  Hudečky Oranžová a Červená a nabídneme. Na jejich místo 2 Němky. 

Horní pravá kóje vpravo 3 Filipky Matěj, Apollo, Morfeus a Swift Karel, vlevo Empacher Grenobl, Rozálka, Kuňka a 

Pardubice. 

 

9) Úklid kojí - je potřeba provést jednorázový úklid. Schváleno přidělení jednotlivých kojí  určeným družstvům a 

měsíční periodu provádění úklidu a hlavně jeho kontrolu. 

Mejzlík - horní levá kóje a dílna, Kiacová - horní pravá kóje, Kroulík - spodní kóje, Netíková – šatny a chodba, 

Kletečka – Klubovna a kuchyňka, muži – tráva, odpadky a dřevo, ženy – povlaky na lodě a vesla, uložení seker. 

Vyklidíme dílnu na hromadu u plotu, odvezou studenti SG 

 



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

Zamykání vstupu do kanceláře. 

 

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

 

12) Proběhla kontrola příspěvků. 

 

13) 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. 

 

14) Ve čtvrtek 14.4. přijde elektrikář na opravu v kanceláři trenérů, opravu světla nad vchodovými dveřmi a montáž 

časových spínačů na jističe přímotopů. 

 

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

 

16) Májové sprinty sobota 7.5. 2022 – doplnění vložených závodů: Studenti VŠ  

 

17) Pronájem pozemku pro stánek na zmrzlinu Petra Urbana ml. Schváleno. Měření spotřeby elektřiny. 

 

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

 

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

 

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

 

21) Prověřen seznam našich rozhodčích a nominace na naše závody. 

 

22) Prohlídky, registračky. Platný seznam závodníků Ditě. 

 

23) Nalepíme chybějící gumy na krakorce pod lodě. 

 

24) Výbor ukládá O.Jungovi zaplatit zničený stan Pavla Hanče. 

 

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

 

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

 

 

 

Termín příští schůze: úterý 3. 5. 2022 v 17,30 na SG 

http://www.proelsyco.cz/

