
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

Pondělí 6. 5. 2019 od 17,30 na Arose. 

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

 

1) Májové sprinty města Pardubic středa 8.5.2019 – objednány perníkové medaile, startovka do úterý 
večer. Ozvučení R.Gwozdiak, občerstvení J. Kocián 
 

2) Mezinárodní brněnská regata 18.-19.5. - Přihlášky do 13. 5. 2019 (pondělí), zahájení závodů je v 
sobotu i v neděli v 8:30 hodin. Tranzit veze L.Kubrycht v pátek, jedeme vlakem v pátek. Spacáky. 
 

3) Lysá nad Labem 25.-26.5. Přihlášky do 22. 5. 2019 (středa). Tranzit veze T. Kletečka v pátek. Spíme na 
zemi v klubovně. Jedeme auty, přednost pro nakládání lodě žactva! 
 

4) Mistrovství oblasti Labe - 1.- 2. 6. 2019 - Přihlášky do 27. 5. 2019 (pondělí). Vezeme 2 vleky v pátek. 
Zatím nemáme druhý tranzit. 
 

5) Schváleno nové rozdělení lodí na základě současné výkonnosti. Před Mistrovstvími se na základě 
výkonů k rozdělení lodí vrátíme! 
 

6) Valná hromada Pardubické sportovní organizace, z.s., která se uskuteční dne 16.5.2019 od 16:30 v 
restauraci Na palubě. 
 

7) Nové registrace závodníka, zdravotní prohlídky - D.Netíková. Ve středu 8.5. budeme mít orazítkované 

registrace od lékaře na základě prohlídek. Nové registrace pošleme na ČVS. 

    
8) Schválen grant od kraje 150.000 na osmu. Zakoupena použitá lodi po juniorské reprezentaci Wintech 

řady International, vyrobena v roce 2015.  Cena: 490.000,- včetně DPH- na splátky do konce července. 

Cena zahrnuje: obal na loď, ozvučení, 8x nových párů nohavek, loď je minimálně používaná.  

 

9) Uzavřeno klubové pojištění při srážce naší lodi s jiným plavidlem nebo plavcem. 

  
10) Zakoupen nový stan Coleman Event Shelter Pro XL – stejný, jako minulý, máme náhradní díly a 

bočnice. 

 

11) Zasklení oken v kuchyňce, dílně a kójích. 

 

12) Technické prohlídky vleků do 30. 5. 2019 a 6. 6. 2019. Zajistíme přes firmu Jiří Křížek. První objednán na 

21.5.2019. 

 

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

 



14) Ohradíme pískoviště, nákup sportovních potřeb. 

 

15) Školní pohár a nábor – výborně řídí J.Paleta, přihlášeno 751 dětí, Finále ve čtvrtek 30.5.na AROSE v 16 

hod. 

 

16) Objednány 2 dráhy v 25m bazénu na čtvrtek. 

 

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

 

18) Schválena smlouva s uklízečkou p.Královou. 

 

19) Schválen nákup sportovních potřeb a vysavače. 

 

20) Musíme koupit nová 2 nepárová vesla – z SCM, nepárová vesla Macon. 

 

Termín příští schůze: úterý 4. 6. 2019 od 17,30 na Arose. 


