
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

Pondělí 20.6. 2022 v 17,30 na Arose 

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

M.Kiacová, P.Ďurovec, 

1) MČR dorost a starší, Přihlášky do 20. 6. 2022 (pondělí). Do úterý pošlou trenéři D.Netíkové jmenný 

seznam na ubytování a rozpis jídel. Vlek veze ve čtvrtek T.Kletečka. 

 

2) Valná hromada ČVS. Přijetí VK Hamr- souhlas , ČVK Ústí nad Labem (po zaniklé TJ Chemička Ústí - jednota 

se rozpadla)- souhlas, zvýšení startovného - souhlas. 

 

3) 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,…. 

 

4) Školní pohár na Arose. V úterý 28.6.2022 v 17,00 finále. Je třeba uklidit, připravit aparaturu, počítač, 

obsluhu počítače, promítání, ozvučení a pořadatelskou službu. Vyhradit prostor pod terasou 

 

5) Sportovní park. V pátek 5.8.2022 večer vezeme plato na Špici! Probíhá 6.-10.8.2022. Zodpovídá 

D.Netíková. 

 

6) Soustředění na Seči. 14.-19.8. žactvo a dorost, SG od 20.8. do 27.8.2022 

 

7) Příměstský tábor – od 22.8.2022 do 26.8.2022. Zodpovídá M.Kiacová. 

 

8) Beachsprint na Seči 27.8. Schůzka s O.Šebkem ve středu 22.6. v 15,30 na Arose. 
 

9) Instalace přístupového systému Jsou objednané  stejné klíče do těchto vchodů - celkem 9 klíčů. 

Zbývá instalovat koule místo klik a nové FAB dole, nahoře a do dveří z kóje do klubovny. 
 

a. Přístupové úrovně. Čip dostanou junioři a starší. Vydá P.Ďurovec 
dospělý 24+ -  neomezený vstup do loděnice,  
junioři -  vstup po-pa   7:30 - 18:30,  
U24   vstup všude po-pa  7:00- 20:00. 

b. 100,-Kč za čip 
 

10) Internet na loděnici - díky P. Mazánkovi máme předjednaný internet od Edera.cz za umístění reklamní 

plachty na plot. Díky tomu bude plnohodnotně fungovat kancelář, kde je teď pc, tiskárna, nový stůl atd. 

WIFI pro výbor a trenéry. 

 



11) Výměna bojleru - koncem června. 

 

12) 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. U Pavla Ďurovce jsou k prodeji nové 
kombinézy. Cena 900,-Kč. Platba hotově. Mikiny budou za 600,-Kč. 

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

vesluje. 

 

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

natřeme. 

 

15) Nalepíme chybějící gumy na krakorce. 

 

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

 

17) 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. V pondělí 27.8. 

 

18) Objednáme párové krakorce na Arosu – zatím posunuto. 

 

19) Provedeme inventuru skříněk dle zaplacených příspěvků! Neoznačené předáme nováčkům. 

 

20) Oprava starého vleku. 

 

 

 

Termín příští schůze: úterý 30.8.2022 v 17,30 na Arose 


