
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

Úterý 31. 5. 2022 v 17,30 na Arose 

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

M.Kubrycht,       

1) Primátorky – kormidelníka F.Lukošíka je potřeba převést od dorostenců k ženám. Vlek v pátek veze T.Kletečka 

 

2) Labe- 2 vleky, Přihlášky do 6. 6. 2022 (pondělí). Do úterý pošlou trenéři D.Netíkové jmenný seznam na ubytování a rozpis 

jídel. Vlek veze v pátek T.Kletečka. 

 

3) MČR žactva, Přihlášky do 13. 6. 2022 (pondělí). Do úterý pošlou trenéři D.Netíkové jmenný seznam na ubytování a rozpis 

jídel. Vlek veze ve čtvrtek T.Kletečka. 

 

4) 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. 

 

5) Kontrola vybavení všech závodních lodí. Upevnění pat nohavek a vytrhávací kanice, balónky, stojánky, poklopy. 
 

6) Zavádíme lodní knihu. Povinnost štroka vyplnit před tréninkem a následně po tréninku. Důraz na hlášení závad na 
lodi a jejich odstranění. Bez řádné evidence nesmí dotyční na vodu. Nejsou pojištěni! 
 

7) Přidělení lodi Kámoška k tréninku dvojskifu juniorek Janštová – Horáková. Zatím odloženo. 
 

8) Zákaz tréninku v době nakládání vleků! Standardně mezi 16.00 a 17,00. Mimo nezúčastněných závodníků a lodí! 

Každý si rozdělá a zkontroluje svou loď a odnese slajdy, vesla a křídla nebo krakorce k vleku! Chlapci nakládají a 

vážou lodě, nakládají stan a židle, čísla! Děvčata nakládají vesla, křídla a krakorce. 

 

9) Výbor připomíná, že stále platí časový rozpis tréninku mládeže vyvěšený od loňského dubna!  
Výbor žádá dospělé členy klubu, aby pokud možno směřovali svůj trénink mimo 16,00 až 17,00 hod. 
Jde o vzájemnou ohleduplnost. 
 

10) 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,…. 

 

11) V květnu a červnu organizujeme Školní pohár na Arose. V úterý 28.6.2022 v 17,00 finále. 

 

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

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

 

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

 

15) Úklid kanceláře – trenéři přesunou náhradní díly na lodě do dílny, vyházíme staré věcí, které již k ničemu neslouží  

Zamykání vstupu do kanceláře. Nový nábytek. 

 



16) Ďurovec P. si vezme na starost "sklad" klubového oblečení a jejich prodej.  

 

17) Objednána montáž čipového zabezpečení dveří na Arose. L.Kubrycht jedná sfirmou ProElsyco – montáž duben 

2022. 50,-Kč za čip pro dospělé. Zpracujeme instrukce pro používání a zodpovědnost. 

 

18) Výměna bojleru - koncem června. 

 

19) Nové lavičky do šaten. Zamítnuto. 

 

20) 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. 

 
21) Naučíme se zpracovávat naše závody ve Sportisu. L.Kubrycht Důraz na Vypsání a Výsledky v Exelu dle Vypsání. 

 

22) Pořádáme Závody příbřežního veslování 27. 8. 2022 na pláži pod autokempem na Seči. 

 

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

 

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

 

25) Prohlídky, registračky.  Klub nezajišťuje a nehradí dodatečné registrace. 

 

26) Nalepíme chybějící gumy na krakorce. 

 

27) T.Kletečka přiveze balóny na kopanou a odbíjenou, kužele z SG na Arosu. 

 

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

 

29) 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. 

 

30) Objednáme párové krakorce na Arosu. 

 

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

 

32) Výbor schválil zvýšení cestovní náhrady za osobní auto pro trenéry na 6,-Kč/km. 

 

33) Rodiče, kteří vezou 2 cizí děti na závody, dostanou 500,-Kč za obě jízdy, 250Kč,- za jednosměrnou jízdu. 

 

 

Termín příští schůze: pondělí  27.6.2022 v 17,30 na Arose 

http://www.proelsyco.cz/

