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TJ CHEMIČKA ÚSTÍ NAD LABEM - oddíl veslování p. s. 
Pražská 64/43 
400 01 Ústí nad Labem 
IČ 05787343 

Zápis č.9/21-25 z jednání výboru oddílu veslování TJ Chemička Ústí nad Labem 
 
Datum: 20. 4. 2022 
Přítomni: J. Přibyl, L. Pavlovský, L. Zábrodský, J. Kulesa, J. Pokorná 
Omluveni:  
Hosté:  
 
Úkoly: 

• Zpracovat plán oprav a údržby oddílu na roky 2021 - 2025. 
Zajistí: J. Přibyl, Termín: 08/2021 - probíhá 

• Zpracovat plán nákupů, údržby a vyřazení lodního materiálu na roky 2021 - 2025. 
Zajistí: L. Pavlovský, Termín: 08/2021 - probíhá 

• Zajištění doplnění chybějících startovních čísel. 
Zajistí: L. Pavlovský a J. Přibyl, Termín: 4/2022 - probíhá 

• Zajištění nastavení čipů do služebního auta pro každého řidiče. 
Zajistí: J. Přibyl, Termín: 12/2021 - probíhá 

• Zajistit nákup potřebného materiálu a zimní údržbu lodního materiálu před sezónou. 
Zajistí: L. Pavlovský, Termín: 03/2022 - splněno 

• Zajistit úpravu razítek, znaků, cedulí na ČVK ÚL  
Zajistí: J. Přibyl, Termín: 06/2022 - probíhá 

• Zajistí průzkum trhu paddleboardů 
Zajistí: L. Pavlovský, Termín: 04/2022 - splněno 

• Zajistí vyúčtování zimního soustředění. 
Zajistí: L. Pavlovský, Termín: 04/2022 - splněno 

• Dodá potřebné informace sportovní činnosti oddílu do VZ. 
Zajistí: L. Pavlovský, Termín: 03/2022 - splněno 

Nové úkoly: 

• Průběžně dodávat fotky a informace o k náborům (Česko vesluje) prováděným L. 
Pavlovským k prezentaci na webu oddílu. 
Zajistí: L. Pavlovský, Termín: průběžně 
 

Výbor oddílu schvaluje: 

• Pověření J. Přibyla jako zástupce oddílu na VH TJCHÚ (pro 5, proti 0, zdržel se 0), 

• Úpravu přihlášky na ČVK Ústí n. L. (pro 5, proti 0, zdržel se 0), 

• Rozeslání upomínkového e-mailu členům, kteří nezaplatili ČP (pro 5, proti 0, zdržel se 
0) 

Informace: 

• J. Přibyl informoval výbor o plánované VH TJCHÚ; zřízení bankovního účtu ČVK Ústí n. 
L.; objednání razítek, bannerů a cedulí; poskytnutí dotace od KÚ na nákup vesel; 
nezaplacení členských příspěvků některými členy oddílu; podání žádosti na SPS na 
pořádání ÚZ; vyrobených medailích na ÚZ; stavu příprav závodu DL. 

• L. Pavlovský informoval výbor o sportovní činnosti oddílu za uplynulé období; 
plánovaných akcích na další období; akci přijď veslovat na základních školách v Ústí n. 
L.; Labské akademii veslování a vyúčtování zimního soustředění. 
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Různé:  

• Výbor oddílu projednal možnosti získání VMP pro trenéry a přístup oddílu 
k případným žádostem o členství ze strany uprchlíků z Ukrajiny. 
 

Termín dalšího zasedání: 7. 6. 2022 v 18:00 hod. 
Zapsal: J. Přibyl 
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