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ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM z. s. 
Pražská 64/43 
400 01 Ústí nad Labem 
IČO 14313294 

Zápis č.1/22-26 z jednání Trenérské rady ČVK Ústí n. L. 
 
Datum: 25. 8. 2022 
Přítomni: J. Kulesa, J. Přibyl, L. Pavlovský, L. Pavlovská, H. Přibylová 
Omluveni: K. Besserová  
Hosté:  
 
TR projednala: 

• Požadavek Výboru oddílu na uzavření trenérské smlouvy s J. Vávrou. 

• Rozdělení kategorií na sezónu 2022/2023: 
o žcim, žkym, žkys, dky – odpovědná trenérka H. Přibylová, asistentka K. 

Besserová 
o žcis – odpovědná trenérka L. Pavlovská, asistent J. Vávra 
o dci, jři, jky, m, ž – odpovědný trenér L. Pavlovský, asistentka L. Pavlovská 

• Účast na podzimních závodech: Litoměřice, Roudnice n. L., Brandýs n. L., Mělník, MČR 
ve sprintu v Račicích. 

• Brandýs n. L. – předpokládaný odjezd v pátek, spaní v klubovně, popř. ve stanu. 

• Místo zimního soustředění – Benecko, chata Karolínka (max. 48 míst), místa, která 
nebudou obsazena závodníky budou nabídnuta dalším členům klubu. 

• Předpokládané místo letního soustředění – Nová Živohošť, Junior kemp v termínu 19. 
26. 8. 2023. 

• Předpokládané cyklosoustředění – Adršpach kemp v termínu 7. – 13. 8. 2023 

• Zajištění tělocvičny pro všeobecnou sportovní přípravu přes zimní období v ZŠ 
Hluboká v Neštěmicích. Zajištěny jsou čtvrtky od 16:30 hod. pro žactvo, ostatní 
v sobotu od 14:00 hod. 

• V rámci zimní přípravy budou probíhat též plavecké tréninky. Konkrétní parametry 
budou nastaveny na příštím jednání TR. 

• Údržbu a opravy klubových lodí. Bude aktualizován seznam lodí v majetku klubu 
s popisem technického stavu a s návrhem harmonogramu postupných oprav, resp. 
vyřazení a likvidaci nepojízdných lodí. 2x ročně (přes zimu a letní prázdniny) bude 
provedena kontrola tech. stavu klubových lodí. Seznam bude dispozici přes EOS. 
Odpovědnost za technický stav lodí má L. Pavlovský. 

• Možnost zřízení klubové sbírky na nákup nové veslařské lodi. Záměr bude projednán 
na Výboru klubu. 
 
 

Termín dalšího zasedání: 7. 9. 2022 v 18:00 hod. 
Zapsal: J. Přibyl 
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