
Zápis z výboru ČVK Pardubice
Termín 13.11.2007 od 17,00 hod.na SG

Omluveni: O.Šebek, V.Vlastníková, L.Mejzlík

1) Identifikační testy Praha – doprava tranzitem ve 13.00 od SG.

Louny – doprava tranzitem + 1 auto (Hauk nebo Kaplan)

2) Pojištění proti krádeži a vandalismu máme uzavřeno a zaplaceno.

3) Seminář v Jihlavě: 

Celostátní vypsání – Mistrovství Labe se pojede 14-15.6. v Ústí nad Labem a bude bodováno.

Mez.mistrovství ČR juniorů, seniorů, U23, masters a závody talentované mládeže se jedou 11-13.7. 

v Račicích – mimořádně najednou kvůli olympiádě. 

Zvažuje se postup z Mistrovství oblastí na MČR na skifu a dvojskifu.

V Brně se mají jet rozjížďky, semifinále a finále a bude bodováno.

Na Mistrovství družstev se pojede jako letos 

Od nového roku platí nová pravidla. 

Nominaci posádek určí reprezentační trenér z nejlepších jednotlivců po kontrolkách. Možný doplňující 

nominační závod.

4) Zpráva o finančních možnostech klubu – pozitivní.

5) Hofmanová – splátky probíhají dle splátkového kalendáře.

6) Opravy lodí:

Schváleno:

oprava dvojskifu - Martin prasklé hlavní žebro – necháme vyměnit 3 žebra, 

generální oprava dvojky 

nákup náhradních dílů na lodě – seznam dodá M. Příhoda

Oprava lodí do jara 2008 

Bílá (dvojskif) - úprava kolejniček na rozteč 180mm, výměna uchycení nohavek, odvětrání komor 

(zodpovídá - M.Příhoda) 

Zeus - oprava laku vany, výměna paluby, výměna digity, první broušení J.Vlastník, ostatní jři , 

(zodpovídá - Kubrycht Libor ) 

Atom - oprava paluby (žáci - zodpovídá -  Kroulík) 

Empachr (dvojka) - výměna popraskaných šroubů v křížích 

(veslující na dvojce, zodpovídá -   Gwozdiak) - splněno

Oheb - doplnění kolejniček,  oprava vany, výměna digity, (zodpovídá - muži a veteráni) 

Čert - zprovoznit a seřídit, (zodpovídá - muži a veteráni)

Nestor – díru opraví M.Příhoda

Trabanti – V.Hauk a P.Kaplan



7) Rozpis prostor k zimní přípravě – požadavek na prostory SG pro příští sezónu – dětem plně 

nevyhovuje termín od 15.00 a od 18.00 v pátek.

8) Vyhodnocení grantů –

kraj do 30.11.2007 – 10000 Kč – prázdniny s veslováním - splněno , 

150000 Kč - osma 

město do 15.12.2007 – 200000 Kč - osma

ČSTV  - 30.11.2007 – 12900 Kč –údržba a provoz - splněno

Zodpovídá: V.Vlastníková

9) Podána žádost o nový grant na ČEZ – hřiště - splněno.

10) Podáme žádost na kraj na nové granty – činnost sport. klubů – 20000 - závody,

- sport pro všechny – 20000 – Seč a pořádání závodů,

- výstavbu a opravy – 250000 – hřiště s umělým povrchem.

11) Připravíme prostory pro uložení nové osmy – nákup trubky světlosti 80mm a délky 3,05 m. 

Zodpovídá: L.Mejzlík, K.Kroulík, M.Příhoda

12) Náhrada za ztrátu kola Janě Gebertové bude zaslána na účet.

13) Oprava střechy nad motorovým člunem Zodpovídá: L.Kubrycht.

14) Návrhy na nejlepší sportovce města a kraje podá L.Kubrycht.

15) Vánoční trenažéry – 22. 12. 2007 od 10,00 hod.

Trenažéry, dataprojektor, televize – L.Kubrycht, O.Šebek

Startovní listina, diplomy, plakáty, propagace, ČSOB – K.Kroulík

Ceny - O.Šebek, R.Gwozdiak

Ozvučení, elektrokabely, plátno - R.Gwozdiak

Hlasatel – M.Kubrycht st.

Vklady – K.Srb

Pracovní četa – L.Mejzlík a M. Příhoda + jři a dci

Zdravotník – M.Kubrycht ml.

16) Tradiční setkání veslařů a veteránů proběhne 12.12.2007 od 16.00hod. v Myslivně.

Zodpovídá: K.Kroulík a K.Srb

17) Valná hromada – termín 20. 12. 2007 prostory zajistí K.Srb. Změna názvu klubu.

18)  Soustředění SG v Bedřichově – 24. 11. – 1. 12. 2007 na Bedřichově – cena 2500 Kč – možno doplnit 

dorostenci a dorostenkou.

19) Koupíme stříkací zařízení na barvu pro nátěry lodí a vesel.

Zodpovídá: M.Příhoda a L.Mejzlík

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

21) Seznam nových členů na ČSTV a termíny sportovních akcí.

Zodpovídá: K.Kroulík

Termín příští schůze 4.12.2007 od 17,00 hod. na SG Zapsal: K. Kroulík


