
Program výboru ČVK Pardubice
Termín 28.8. 2007 od 17 30 hod. na AROSE!
Omluveni: 

1) Poděkování účastníkům MS v Pekingu -  Liborovi Kubrychtovi za skvělou trenérskou práci a Petru 

Handlovičovi za reprezentaci klubu.

2) Příprava na Litoměřice a Zagreb – musíme prověřit velikost vleku Berouna a možnost doložení lodí 

z dalších klubů..

Zodpovídá: trenéři

3) Proběhlo úvodní jednání k pojištění loděnice proti krádeži a poškození lodí –vyměníme visací zámky 

na kójích (bezpečnostní), brankách a vložky FAB – na jeden klíč! Doplníme o FAB k trenérům.

Zodpovídá: R.Gwozdiak a K.Kroulík

Termín: srpen 2007

4) 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. 

Na osmu se vybralo již přes 110 tisíc – výbor vyzývá všechny závodníky, kteří chtějí na osmě jezdit, 

aby urychleně přispěli (pokud tak již neučinili).

5) Podáme ve středu 29.8.2007 žádost o dotaci na Rekonstrukci a dostavbu sociálního zařízení loděnice.

Zodpovídá: K.Kroulík

Termín: srpen 2007

6) Zpráva o finančních možnostech klubu a případném uvolnění prostředků na opravu lodí, seznam 

majetku veslařského materiálu. 

Schváleno:

generální oprava jednoho skifu  - Čtvereček prasklé hlavní žebro - G, 

oprava dvojskifu - Martin prasklé hlavní žebro - K, opravíme Káču.

generální oprava jedné dvojky - K, 

zakoupení osmi nepárových vesel - G, 

nákup náhradních dílů na lodě – balónky, 10 podvozků klasických úzkých a 5 širokých - G. 

7) Provést označení lodí, slajdů a krakorců - od 1.9.2007 zakázat používání neonačených lodí, krakorců a 

slajdů). Toto již bylo předmětem několika schůzí.

Zodpovídá: trenéři

Termín: 1.září 2007

8) Rozpis prostor k zimní přípravě – předáme požadavek na prostory SG.

Zodpovídá: trenéři mládeže

Termín:.září 2007

9) Uspořádáme základní kolo Poháru škol v jízdě na trenažéru ročníků 1996 pro jednotlivce a čtyřčlenná 

družstva. Projednáme možnost finálového kola s dalšími veslařskými městy.



Zodpovídá: K.Kroulík a trenéři

Termín: září 2007

10) Rozdělení lodí pro podzimní sezónu – bude projednáno v pondělí 3.9. v 17,00 na loděnici.

Projednána kriteria pro přidělování lodí. 

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

Vyklidíme kóji u osem pro jezdící dvojskify.

Zodpovídá: L. Mejzlík a trenéři

Termín: září 2007

Termín příští schůze 2.10.2007 od 17,30 hod. na AROSE!

Zapsal: K. Kroulík
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