
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

úterý 5. 10. 2021 v 17,15 na Arose  

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

M.Kiacová, 

Říjen     

8.-10.10. Uherské Hradiště 6 km – startuje 6 našich 

9.-10.10. Mnichov ME juniorů - NOVÝ TERMÍN – T. Panchártek, K.Horáková,F.Lukošík 

16.10. Arosa Oslava 80.let klubu 

21.10. SG Přijď veslovat 

Prosinec   

18.12. Hala SG Pardubický vánoční víceboj 

       
1) Vyhráli jsme MČR družstev!  

Vybojovali jsme 3. místo v Českém poháru!  

16 zlatých medailí a mistrovských titulů ve sprintu na 7 lodích!  

Přepsali jsme dějiny! 

 

2) Výbor připravuje na sobotu 16. října od 10.00 oslavy 80. let klubu.  

Sportovní program: 

10.00 hod. - distanční závod na 8 km – přihlášky T.Kletečka do pátku 15.10.  

Rozhodčí: Kletečka,, dráha: M.Kubrycht 

14.00 hod. - tradiční ŽÁBA, pojedeme 4- MIX, 8+MIX a žactvo 4x+ MIX, 

 projížďky bývalých veslařů, Australani, trenažery 

Startér: Jung, Gwozdiak, Ďurovec 

Cíl: L.Kubrycht, V.Vlastníková, T.Kletečka  

přihlášky V.Vlastníková do pátku 15.10. od klubových, příchozí do soboty 14.00 - losování 

Společenská část oslav  

17,00 hod. – přivítání – K.Kroulík, proslovy hostů, Šebek, Rychtecký, Novák….) 

17,30 hod. komentovaná prohlídka loděnice – L.Mejzlík,  

18.00 hod. – posezení u ohně - muži 

20.00 hod. - k tanci hraje kapela Red Guitars. 

Zveme všechny členy klubu, rodiče, příbuzné a přátele klubu! 

Občerstvení: 

 Catering – pro 150 osob – Jiří Konečný – guláš, steaky, stehna, žebra – od 12,00 do 18,00 

stan 15 x 5 m se stoly a lavicemi - Švejk 

 3 sudy piva, 2 sudy limo – muži – P.Ďurovec, L.Kubrycht, víno 6+6l- Kroulík 

 uzené a klobásy do udírny, káva, čaj, cukr, mléko, hořčice, okurky, toaleťák….. Kroulík 



 Provoz udírny a obsluha ohně – muži –Drlík, Janura, Zelinka 

 koláče, sýry, pečivo z Uherska - obsluha v klubovně a na terase – J.Stieranková, Z.Příhodová, N.Slavíková 

Historie klubu tisk - Mejzlík  

 Odpadní Pytle do košů  + pytle z  Tech. služeb. – Karel Kroulík 

 doplnit foto- Kroulík, Mejzlík  

 Koupíme 2 plastové stoly a 10 židlí, postavíme stan na terase – K.Kroulík 

zajištění osvětlení – M.Příhoda 

 kasa na dobrovolný příspěvek –V.Vlastníková 

pozvání hostů, rodičů a přátel, TV – L.Kubrycht, M.Kubrycht, P.Ďurovec 

Registrace veteránů – P.Ďurovec 

Úklid k 80 letům oddílu - lodní park 

 Provést nakrakorcování všech lodí, u kombi lodí budou nepoužívané krakorce uloženy pod loděmi tak aby 

nepřekážely 

 na závody připraveny jako pár.: 4x- Lehká němka, těžká němka, K1,  bývalá nepárová němka 

 Na projížďky budou připraveny 8+ Tramvaj jako nepár. : Tramvaj  

 Povlaky na krakorce šedivé (orig. čínské) budou složeny a uklizeny v umělých bednách, nově objednané červené - 

nesložitelné povlaky včetně povlaků na vesla  budou uloženy pod loděmi - všechny povlaky musí být popsány.  

Povlaky na lodě musí být v taškách nejlépe v originálech a pověšeny na krakorcích u lodích, pokud některé tašky 

chybí, budou nahrazeny umělohmotnými nákupními taškami Vietnam. Chybějící tašky nahlásí trenéři posádky 

veslující na dané lodi 

Úklid kojí na lodě 
 
 úklid spodních kojí - mladší a starší žákyně - zodp. Dita Netíková 

 úklid – dorostenci a dorostenky - zodp. Martina Kiacová 

 úklid horní pravé kóje - mladší žáci - zodp. Lumír Mejzlík 

 4 ková a 8 ková koje musí být připraveny jako místnosti pro oslavy pokud bude špatné počasí 

 úklid dílny provede L. Slavík -  od té doby bude zákaz vstupu do dílny mimo Slavíka a Mejzlíka 

 úklid klubovny a kuchyně - p.Štěpánková 

 úklid šatny žen + chodby včetně vrchu skříněk zajistí  ženy a juniorky zodp. V Vlastníková 

 úklid šatny mužů včetně vrchu skříněk zajistí  junioři + dci školy -  zodp. L.Kubrycht 

 úklid posilovny včetně luxování provede  - O. Jung 

 sundat havliny z starých krakorců a tyto krakorce rozřezat a dát do sběru -  provedou R.Janák, J. Cinert - pro sběrný 

dvůr nutný souhlas oddílu 

 provést omytí všech lodí saponátem včetně černých šmouh od gum vleku benzínem trénující určené posádky 

 odvoz rozřezaných trabantů - provede P.Hanč 

 

3) Výbor důrazně vyzývá všechny členy k úklidu všech svých osobních věcí do skříněk! V pátek 15.10 v 17.00 budou 

zbylé věci ze šaten vyhozeny! 

 

4) Opravíme garáž pro třetí člun. Přeneseme garáž na plováky – SG a následně přivaříme a natřeme. 

 

5) Koupíme na Arosu 2 trenažéry – 1 z ČVS a druhý nejspíš ze Slovenska 

 



6) Pardubický vánoční víceboj – sobota 18. 12. 2021 hala SG Pardubice. Trenažéry, pětiskok, běh 500 a 1000 m na 

tartanu SG,  

 
7) Podali jsme žádost na Povodí Labe na pokračování stávajícího nájemního vztahu na základě dodatku. 

 

8) MŮJ KLUB 2022 - ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2021 do 12:00 hod. 

 

Termín příští schůze: úterý 2. 11. 2021 v 17,30 na SG 


