
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

úterý 30.8.2022 v 17,30 na Arose  

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

M.Kubrycht,       

1) Brandýs nad Labem 10.-11.9. Přihlášky 09.09.2022. 

Jedeme 2 vleky – malý žactvo veze v pátek T.Kletečka, velký R.Gwozdiak v sobotu 

 

2) Mistrovství světa  17.-25.9. 

 

3) Mistrovství ČR ve sprintu 30. 9. Přihlášky 26.09.2022 V pátek navečer se dojede MČR žactva. 

Nominace dospělých L.Kubrycht a V.Vlastníková 

 

4) Finále Poháru ČR a Mistrovství ČR družstev 1.-2.10. Nominace dospělých L.Kubrycht a V.Vlastníková 

 

5) Přidělení malých lodí (skifů)  pro podzimní část sezóny s výhledem na testy SCM v Hradišti odloženo na 

20.9. 2022. Nutno urychleně doplnit rozdělení vesel! 

 

6) Koupíme 1 plastový 20l kanystr a 1 velkou nádrž na benzín a do člunu. 

 

7) Koupíme nový cox-box. Zakoupen propojovací kabel. 

 

8) Rozpočtová tabulka peněz z SCM nedává moc možností – rozhodneme příště.  Nohavky s podložkou, 

vesla, Strock kouc, ………?   

 

9) Výměna bojleru – není zatím na skladě. Pravidelně urgováno. 

 

10) Objednáme závodní kombinézy, bílá trika s krátkým i dlohým rukávem, mikiny, čepice, kšiltovky, větrovky 
s rolovací kapucou v límci. 

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

škol ve štafetách. Ředitel závodu L.Kubrycht. 

 

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

natřeme. 

 

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

 

14) V pátek 2.9. provedeme inventuru skříněk dle zaplacených příspěvků! Neoznačené předáme nováčkům. 

 



15) Oprava starého vleku na podzim – nová podlaha. Faktura ještě letos. 

 

16) Necháme svařit krakorce pro uložení vesel v hangáru. 

 

17) Zakoupena rozbrušovačka a leštička. 

 

18) Pro závody na Seči zakoupeno nářadí, dráty, provazy, vysílačky, malý megafon. Díky všem zúčastněným! 

 

19) Uhrazena oprava nafukovacího člunu Akademie věd, proraženého  při soustředění na Seči - 24 344 Kč. 

Předáno ČSOB pojišťovně – pojištění odpovědnosti. 

 

20) Rekonstrukce a dovybavení posilovny – výbor v zásadě souhlasí. Potřebujeme přesný náčrt rozvržení a 

kdo provede. Správce posilovny a kniha posilovny! Vybereme z navržených: 

  Gumová dlažba – posilovna cca 25 m2 – minimálně 25x gumová dlaždice 5000kč 

nástěnný držák na obouručky    1500kč 
kladka na stěnu      2500kč 
hrazda       1500kč 
Stojan na osy a kotouče    3800kč 
stojan na kotouče     2700kč 
stojan na jednoručky     2800kč (podle nutnosti a finálního počtu jednoruček) 
plyometrická bedna     1900kč 
posilovací lavice     2100kč 
kettlebelly – 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24 kg   7000kč 
medicinbal 5 a 4 kg     1600kč 
gumy       1700kč 
osa 20 kg (alespoň 1x)     3700kč 
2,5 kg kotouče na velkou osu    300kč 
objímky na osu 1x velké + 1x malé   368kč (249 + 119) 
barva na vymalování     800kč 
koberec na stěny (cca 1m do výšky – celkem cca 20m2) 2500kč 
zrcadlo na zeď      1500kč 
celkem: +/- 45000kč 
počítáno s rezervou – ceny jsou přibližné a zaokrouhlené nahoru 
případně podle potřeby dokoupit ještě podložky a nějaké jednoručky  

 

21) Uzavření vyúčtování Beach sprint Seč ve čtvrtek s O.Šebkem. Na závody na Seči jsme dostali 30.000,- Kč 

od kraje a 20 000,- Kč od ČVS. 

 

22) 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  

  

23) Fakturujeme ČVS pronájem lodí a náhradu za veslo pro žákovskou párovku zničené na červencovém 

táboře v Račicích. 

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


 

24) Dohledáme fakturu nebo doklad za výměnu kování a vložek zámků (HLAVNÍ VCHOD + KLUBOVNA + SPOJ. 

DVEŘE) - výměna při spuštění čipů (a  kde jsou původní demontované vložky)? 

 

25) Výbor řešil nevhodné chování O.Junga, M.Trojana a O.Šafránka na MČR dorostu. U Šafránka a Trojana 

ukončíme členství od září 2022. O.Jung nebude nadále trénovat mládež a bude mít vstup do loděnice jako 

junioři. O.Jung nezaplatil dosud klubu 20l kanystr s benzínem. 

 

26) Upřesníme časy zapínání přímotopů v klubovně, šatnách, WC a sprchách v zimním období. 

 

27) Výbor vyjadřuje nespokojenost s ukládáním lodí po závodech. Vždy nejdéle v pondělí je potřeba 

okrakorcovat všechny lodě, uklidit vesla a obaly, vyklidit a zaparkovat vlek! 

 

28) Termín příští schůze: úterý 27.9. 2022 v 17,30 na Arose 


