
Zápis z výboru ČVK Pardubice
Termín 5. 6. 2007 od 17 30 hod. na AROSE!
Omluveni: K. Srb, V.Hauk

1) Příprava na Primátorky  – doprava osem v pátek odpoledne, nakládání ve čtvrtek. 

Labe – jedeme autobusem – je třeba zredukovat počet lodí, aby se vešly na vlek.

Zodpovídá: trenéři

2) Nákup osmy – 

a) nová čínská 8+  kategorie ELITE v     provedení s     krakorci Swift wing ( křídlo )  
(voštinové jádro, kombinace kevlaru a karbonu s karbonovou výztuhou)

Váha : 97kg  ± 2,0kg Obšívka na váhu 80-95 kg – délka 17,6 m
Krakorce Swift wing  - sponzoring :             0,- Kč  
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM  VČETNĚ 19% DPH :            320.443,- Kč

b) jetá osma na MSJ – sleva dalších 10% - můžeme koupit další loď (dvojka/dvojskif)

c) jetá osma Filipi dle nabídky Vabrouška

K.Kroulík zjistí poslední možný termín pro dodání čínské osmy v letošním roce.

L. Kubrycht  získá urychleně od Vabrouška konkrétní cenovou nabídku.

3) Proběhlo úvodní jednání k pojištění loděnice proti krádeži a poškození lodí – musíme vyměnit visací 

zámky na kójích! 

Zodpovídá: R.Gwozdiak a K.Kroulík

Termín: červen 2007

4) Neoznačené slajdy budou zamčeny. Rozbité nové slajdy budeme reklamovat.

Zodpovídá: L. Kubrycht

Termín: červen 2007

5) Sbírka na osmu – výbor vyzývá všechny členy a přátele klubu ke sbírce na novou osmu. 

Příspěvek můžete zasílat na číslo účtu: 1697866/0300.  Variabilní symbol - rodné číslo. 

6) Křtění lodí – na jaře 2007.

7) Informační tabule bude instalována na kovové konstrukci před loděnicí

Zodpovídá: L. Mejzlík, K.Kroulík

Termín: červen 2007

8) Neplatiči příspěvků budou zveřejněni na loděnici a nesmí na vodu!!!!!!  

Zodpovídá: trenéři 

Termín: červen 2007

9) Povolení k  vypouštění odpadních vod opakovaně projednáme a odboru životního prostředí.

Zodpovídá: K. Srb

Termín: květen 2007



10) Instalujeme umyvadlo do dámské sprchy..

Zodpovídá: L. Mejzlík, K.Kroulík

Termín: červen 2007

11) Nábor na gymnáziu.

Zodpovídá: M. Kubrycht st.

Termín: červen 2007

12) Úklid loděnice – dle rozpisu děvčata uklízejí svou šatnu, chodbu a klubovnu, zbytek chlapci.

Zodpovídá: trenéři 

Termín: průběžně

13) Přechod pro chodce – prověříme na odboru dopravy možnost zřízení přechod pro chodce u schodů na 

plata – před schody svislé značení a u schodů vodorovné značení. Upozorníme členy na zvýšené 

nebezpečí. 

Zodpovídá: K. Srb a výbor

14) Rekreace a soustředění na Seči – Vagon je zprovozněn – požadavky na ubytování předkládejte 

V. Haukovi. 

Nabídneme klubům e-mailem.

Termín: květen 2007

Termín příští schůze 3. 7. 2007 od 17 30 hod. na AROSE!

Zapsal: K. Kroulík
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