
Zápis z výboru ČVK Pardubice
Termín 13. 3. 2007 od 1730 hod. na Arose

Omluveni:O.Šebek

1) Distanční závod bratří Mejzlíků přesouváme na pátek 16.3.2007 od 1600hod. Zodpovídá:  L. Kubrycht 

2) Brigáda na loděnici – dokončení opravy plata v sobotu 17.3.2007 od 900. Žáci odpracují po 4 hod. 

v náhradních termínech po dohodě s trenéry.

Zodpovídá:  L. Mejzlík

3) Podána žádost na ředitele VZP Pavla Horáka o prominutí zaplacení nákladů na léčení p. Hofmanové 

ve výši 38 983Kč.

Zodpovídá: Karel Kroulík

4) Rozdělení lodí – doplněno – bude zveřejněno na loděnici a internetu.

Zodpovídá: Jan Vlastník a Martin Příhoda

Termín: průběžně

5) Podáváme žádosti o dotace na talenty.

Zodpovídá: Trenéři

Termín: urychleně

6) Odjezd na soustředění – lodě pro dorostence a K.Příhodovou přiveze v neděli ze Slapů R. Gwozdiak a 

K.Kroulík.

7) 2. veslařský ples se uskutečnil 3. března 2007 U Kosteleckých -  135 spokojených účastníků.

8) Oprava vleku – vlek opraven u firmy HBH a má technickou prohlídku. Musíme zaplatit fakturu ve 

výši cca 15000 Kč. Na opravu elektroinstalace odvezeme malý vlek.

Zodpovídá: Karel Srb, R. Gwozdiak

Termín: urychleně

9) Opravy lodí – každý si připraví přidělenou loď na závodní sezónu! 

Označení lodí, krakorců a slajdů!

Potřebný materiál je třeba urychleně nárokovat u M. Příhody. 

10) Internetové stránky klubu – písmo bude opraveno do 2 dnů, doplníme sekci pro sponzory. 

Zodpovídá: Jan Vlastník

Termín: průběžně

11) Podáváme řadu žádostí o granty:

na provoz a údržbu loděnice a Vagonu, 

rekonstrukci sociálního zařízení, 

na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže z prostředků sportovního fondu města Pardubic,

na podporu talentovaných sportovců.

na tradiční akci (vánoční trenažéry)

na akci sport pro všechny (májové sprinty spojené s trenažéry pro veřejnost)

na talenty,



na dobrovolné trenéry,

na vrcholový sport,

mimořádnou dotaci na osmu. 

12) Žádost na grant na dostavbu loděnice podáme na ČSTV na podzim 2007.

Zodpovídá: Karel Kroulík

Vyhodnocení grantových programů kraje se zúčastní Věra Kubrychtová.

Zodpovídá: Věra Kubrychtová

Termín: dle pozvánky

13) Přestup Tomáše Macase – projednáme na Valné hromadě v sobotu v Račicích a věříme v úspěšnou 

realizaci.

Realizujeme přestup Jany Gebertové z Chemičky Ústí.

Zodpovídá: M.Kubrycht a L. Kubrycht 

Termín: březen 2007

14) Závodní kombinézy – soustředění požadavků, předpokládaná cena 450,-.

Zodpovídá: K. Kroulík

Termín: březen 2007

15) Informační tabule k loděnici a tabule Nábor je ve výrobě.

Zodpovídá:  O. Šebek 

Termín: březen 2007

16) Členské příspěvky se vybírají do konce dubna v plné výši 1500,-. Možno platit na elektronicky na 

číslo účtu: 1697866/0300. Uveďte své jméno a vytiskněte si platební příkaz pro kontrolu.

Zodpovídá: K. Srb a trenéři

17) Podle novely zákona o vodách musíme požádat o povolení k  čerpání vody ze studny a povolení k 

 vypouštění odpadních vod.

Zodpovídá:  L. Mejzlík a K. Kroulík

Termín: červen 2007

18) Oslavy čtyřicetin  Martiny Kiacové, Petra Kaplana, Romana Gwozdiaka, Petry Johánkové a Míry 

Hofmana 28.4.2007 na loděnici – souhlas výboru.

19) Rozvaha a výkaz zisku a ztráty“ s datem odevzdání k 31.01.2007. Podáno v termínu.

Požadavku na Stavební údržbu a energie do 28.02.2007. Podáno v termínu.

Termín příští schůze 10. 4. 2007 od 17 30 hod. na AROSE!

Zapsal: K. Kroulík

Musíme urychleně řešit pojištění loděnice proti krádeži!
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