
Zápis z výboru ČVK Pardubice
Termín 2.10.2007 od 17,30 hod. na AROSE!

Omluveni: K. Srb

1) Proběhlo jednání k pojištění loděnice proti krádeži a poškození lodí. 

Živelní pojištění na 200 000 Kč a cizí věci na 50 000 Kč – spoluúčast 1000 Kč.

Odcizení - pojištění na 200 000 Kč a cizí věci na 50 000 Kč – spoluúčast 1000 Kč.

Vandalismus - pojištění na 50 000 Kč – spoluúčast 10% a min.3000 Kč.

Pojistné na rok 1908 Kč. Podepíše K.Kroulík 3.10.2007.

2) Zhodnocení posledních závodů a sezóny – pochvala všem medailistům a trenérům.

13. místo v poháru je značným neúspěchem. Zaměříme se na umístění v Poháru v jednotlivých 

kategoriích do 6. místa.

3) Máme možnost se vyjádřit k případným změnám a podobě Celostátního vypsání i Českého poháru ve 

veslování. Anketa zaslána René Vondrákovi. Informace ze schůzky v Račicích.

Jednotlivé body probrány na výboru s tímto výsledkem:

Pohárové kategorie dle věkových kategoriích (od roku 2007)
Závody českého poháru
a) MČR na dlouhé dráze ANO
b) Mezinárodní regata mládeže Brno NE
c) Primátorky ANO
d) Oblastní mistrovství ANO
e) MČR dle jednotlivých věkových kategorií ANO
f) MČR sprint ANO
g) MČR družstev ANO
Oblastní mistrovství
 - má smysl v dnešní podobě konat mistrovství oblastí ANO
 - má být oblastní mistrovství postupovým závodem pro MČR ANO
 - nasazování do rozjížděk ANO
Bodování českého poháru -  
v závislosti na počtu startujících lodí (např. při třech lodích 1. místo 4 body, 
2. místo 2 body, 3. místo 1 bod) ANO?
Bodování českého poháru
rozšíření bodování na 12 posádek (i malé finále) ANO
násobení počtu bodů členy posádky ANO
hostující sportovci bodují za své mateřské kluby NE
Kontrolní závody v  disciplíně skif a dvojka bez v jarním termínu ANO
věkové kategorie: dci a dky a výše, nominační – reprezentační posádky sestavuje reprezentační 
trenér
Spojení MČR juniorů a seniorů a veteránů? NE
Sloučení SEN B a SEN NE
Postupy medailistů na věkově vyšší MČR? ANO
V jakém termínu před regatou mají být zasílány přihlášky a v jakém termínu před regatou se má 
provést losování
– v příslušném týdnu ANO



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

majetku veslařského materiálu. 

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) 

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

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

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

Zodpovídá: R.Gwozdiak

Termín: 3.10.2007

6) Vyhodnocení grantů –

kraj do 30.11.2007 – 10 000 Kč – prázdniny s veslováním, 150 000 Kč - osma 

město do 15.12.2007 – 200 000 Kč – osma

           do 31.12.2007 – 30 000 Kč – energie na 2 – 4 čtvrtletí

                                       65 800 Kč – výkonnostní sport

                                       30 000 Kč – renovace schodiště, oken a dveří na Seči, nátěr střechy,

   oplechování, obložení 

 a rekonstrukci WC na Arose

 5 000 Kč – Vánoční trenažery

 68 000 Kč - sportovní příprava- Pazderková 8 000,- Kč 

 - Tůma , Novák, Kroulík, Doležal po 12 000,- Kč

 - Handlovič a Příhodová po 6 000,- Kč

 16 000,- Kč - provoz zařízení

 2 500,- Kč - Májové sprinty

 4 000,- Kč – dobrovolní trenéři mládeže

 10 100,- Kč  - sportovní činnost dětí a mládeže

 ČSTV  - 30.11.2007 – 12900 Kč –údržba a provoz

Zodpovídá: V.Vlastníková



7) Podáme žádost o nový grant na ČEZ – hřiště..

 Zodpovídá: V.Vlastníková

Termín: říjen.2007

8) Pohár škol v jízdě na trenažéru ročníků 1996 pro jednotlivce a čtyřčlenná družstva - pokusíme se 

uskutečnit do konce roku.

Zodpovídá: R.Gwozdiak

Termín: 2007

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

Necháme svařit 4 krakorce.

Vyklidíme kóji u osem pro jezdící dvojskify.

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

10) Výbor schvaluje použití části sponzorského daru na nákup valut pro Petra Handloviče do Pekingu.

11) Náhrada za ztrátu kola Janě Gebertové. Výbor odsouhlasil výjimečnou náhradu ve výši 2000 Kč.

Výbor žádá všechny členy, aby si na loděnici zamykali svá kola. Další náhrady již nebudeme 

proplácet.

12) 100 piv – 20. 10. 2007 – start v 10,00 hod.

Žába – 20.10.2007  – start v 14,00 hod. – 4 bez kormidelníka. Občerstvení bude zajištěno.

13)  Brigáda – 21. 10. 2007 na loděnici od 9.00 hod. – oplocení, oprava střechy nad motorovým člunem, 

nátěry okapů a parapetních plechů, příprava prostor pro uložení nových lodí.

Zodpovídá: L. Mejzlík,

14) Vánoční trenažéry –22. 12. 2007 od 10,00 hod. – prověříme na ČSOB.

15) Valná hromada – termín 21. 12. 2007 nejspíš na SG.

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

dorostenci a dorostenkou.

17)  Prověříme doplnění nábytku.

Termín příští schůze 6.11.2007 od 17,30 hod. na AROSE?

Zapsal: K. Kroulík
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