
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

pondělí 5.12. 2022 v 16,30 na SG  

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

L.Mejzlík 

1) Pořádáme I. kolo  poháru ČVS v jízdě na trenažéru v sobotu 10.12.2022 v Enteria Aréně.  

Pracovní skupina Kubrycht, Kroulík, Mejzlík, Ďurovec.  

S p. Chmelařovou z Rozvojového fondu <chmelarova@rfpardubice.cz>  tel. +420 724 251 504 

domluveno: 

 Skla dolů pouze na jedné straně 

 Zakrytý led 

 Rozvaděč na ploše na severu u šatny A 

 8 dělících stěn (po 2m) na červené čáře, 30 židlí 

 10 vjezdových opakovacích karet, ať můžeme odjíždět a vracet se 

 Halu vytopíme 

 4 velké šatny – pod východní tribunou – severní část – označení do dveří 
 AV služby – domluva napřímo s p. Ministrem – 603 491 297,  

Promítací kostka 604 103 901, 2 mikrofony, ozvučení 

 Akce bude od 7,00 – do 17,00 

 Vstup diváků přes vrátnici 

 Bufet východní tribuna p. Gross – 725 281 066 arena.pardubice@coloseum.cz 

lístky na občerstvení pro pořadatele 

 Pro pořadatele a trenéry box – sladké pečivo z Uherska a káva – veteránky 

 Navážení školních a klubových trenažerů v pátek na 15,00 do šatny v hale 

Závodní systém domluven s Tomášem Tkáčem 604291198 a Jirkou Zelinkou. 

Hlavní rozhodčí Roman Gwozdiak. Ředitel závodu L.Kubrycht. Hlasatelé L a M.Kubrycht. 

Doktor – M.Kubrycht ml. 

L.Kubrycht domluví s Blechou zapůjčení 20 závodních trenažerů.  

Nástěnka se startovkou a výsledky v tunelu haly. Váha, čísla na trenažery, plakáty sponzorů, hudba. 

Předáváme perníkové medaile. Oslovíme sponzory – město, Entéria, … 

Zároveň Pohár škol ve štafetách. Přihlášeny 3 školy. 

 

2) MČR trenažer 2023 18.2.2023 – objednán autobus. 

 

3) Nová koncepce MČR mladšího žactva. Výbor a trenéři vnímají neutěšenou situaci české dospělé reprezentace 

a současně naprosto nevyhovující obratnost přicházejících žáčků. Všichni podporují důraz na obratnost a 

rozmanitost tréninků žactva. Mírná většina vidí cestu ve změně formátu MČR mladšího žactva navrženou 

ČVS. Trenéři žactva preferují větší důraz na zimní víceboje. Za klub bude jednat L.Kubrycht. 

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

 

mailto:arena.pardubice@coloseum.cz


5) Investiční dotaci od kraje bychom chtěli žádat (žádosti se podávají v lednu). Zvažujeme 4+/- Club B nebo 
dvojskif. Žádost musí být v rozsahu 50 až 300 tisíc korun. 

6) 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. 

 

7) Koupíme nový cox-box, slajd. Reklamujeme šlágáč a koupíme 1 nový. Preferujeme používání vlastních 

šlágáčů – motivace k opečovávání. 

 

8) Objednáme závodní kombinézy – řešíme střihy, větrovky s rolovací kapucou v límci. 
 

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

 

10) 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. 

 

11) Oprava starého vleku. 

 

12) Necháme svařit krakorce pro uložení vesel v hangáru. 

 

13) Požádáno o dotaci na údržbu a provoz  u NSA (204 000 Kč)  v případě, že bude kladně vyřízeno řešit 

dodavatelsky:- odstranění části náletových dřevin z pozemku, nákup kůlny - garáže pro traktor a vlek na mot. 

člun  viz odkaz  START 015 - plechová 4 x 5 m - Garážujeme.cz (garazujeme.cz) 

oprava nebo nový plot u cyklostezky  

  

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

 

15) Nainstalován rozvod internetu do klubovny a na terasu. 

 

16) U nových členů zajistíme sportovní prohlídky a registrace. 

 

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

 

18) Sháníme trenéry mládeže! Přihlásil se M.Hauk a trénuje Lucka Stoklasová – dohoda na jaro. 

 

Termín příští schůze: úterý 3. 1. 2023 v 16,30 na SG 

https://www.garazujeme.cz/start-014-plechova-3-x-5-m-2

