
Zápis z výboru ČVK Pardubice
Termín 5.2.2008 od 17,00 hod.na SG

Omluveni: Vlastník, Vlastníková, M.Kubrycht st, M.Kubrycht ml.

1) Zpráva o finanční situaci klubu.

2) Zpráva o zimních sportovních výsledcích. 

3) Pronájem lodí z ČVS na rok 2008. Pronajatá 2- Empacher.

1x Němka vezeme do dražby do Račic – dohodnuta max. cena, na kterou půjdeme.

Zodpovídá: K. Kroulík

4) Rozdělení lodí na 1.polovinu závodní sezóny – závazné pro všechny členy klubu.

L.Kubrycht zpracuje za M, Ž, J, Jky a zašle k doplnění R.Gwozdiakovi a M.Příhodovi.

Zodpovídá: Roman Gwozdiak, Libor Kubrycht, Martin Příhoda

Termín 4.3. 2008

5) Připomínky na ČVS k vypsání:

Distanční závod bratří Mejzlíků pojedeme 29. 3. 2008 od 9.00 hod. 

Losování finále Českého poháru – na neobsazená místa v jízdách losovat přihlášené posádky klubů, 

které v dané kategorii obsadily po 6. kole 13. a vyšší místo. V mužích se nejela žádná rozjížďka.

Mezinárodní regata mládeže – semifinále se jedou od 13 lodí lodí - v pátek rozjížďky- jinak 

losujeme body do Českého poháru.

Vítězové finalových jízd na MČR družstev  jsou vyhlášeni a odměněni na platě.

Zachovat MČR do 23 let.

6) Podány žádosti na kraj a město na nové granty

7) Připravíme prostory pro uložení lodí.

Necháme vyrobit 6 krakorců, 2 trubky dl. 2,73 m a 2 trubky dl. 2,69 m.

M.Příhoda, L.Mejzlík

8) Nahození a seřízení nových lodí – havlinky jsou zakoupeny, štelovací klínky jsou na loděnici.

Bude provedeno v návaznosti na rozdělení lodí.

9) Opravy lodí do jara 2008 – musíme se soustředit na opravy trabantů – obroušení a nastříkání.

Necháme zhotovit kačeny na všechny trabanty – potřebujeme dural tl. 2 mm 20/100 cm.

Zodpovídá: K.Kroulík, M.Příhoda, V.Hauk

10) Křtění nových lodí – na Májových sprintech města Pardubic 8.5.2008. Výbor otevírá diskuzi 

k pojmenování 2-/+ ,2- a dvou čínských skifů – schválíme na příštím výboru. 

Schváleno pojmenování nové osmy – Perun. Na osmě budou samolepky se sponzory – Pardubický 

kraj a Pardubice – žádost o souhlas s použitím znaků zaslána.

Zodpovídá: K.Kroulík, O.Šebek



11) Oprava střechy nad motorovým člunem – částečně provedeno – ještě doladíme.

Zodpovídá: L.Kubrycht.

12) Zakoupeno a odzkoušeno stříkací zařízení na barvu pro nátěry lodí a vesel. 

Zodpovídá: M.Příhoda a L.Mejzlík

13) Ples 23. 2. 2008 U Kosteleckých – musíme zajistit ceny do tomboly.

14) Schváleno proplacení psychotestů na autobus pro Romana Gwozdiaka. Autobusem pojedeme na 

Labe do Ústí, MČR juniorů, dospělých a Masters do Račic a na finále Poháru do Račic.

15) Internetové stránky klubu. Doplníme sekci pro sponzory. Volný přístup do diskuze.

Zodpovídá: Jan Vlastník

Termín: průběžně

16) Musíme zvýšit své úsilí a přijít s novými podněty v oblasti náboru! 

Každý člen výboru uspořádá na zvolené škole Školní kolo v jízdě na trenažéru, finále na SG. 

Zodpovídá: výbor

Termín : duben 2008

Termín příští schůze 4. 3. 2008 od 17.00 na SG. 

Zapsal: K. Kroulík
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