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

Zápis č.5/22-26 z jednání Výboru klubu ČVK Ústí n. L. 
 
Datum: 18. 1. 2023 
Přítomni: J. Přibyl, L. Pavlovský, J. Kulesa, J. Pokorná 
Omluveni: L. Zábrodský 
Hosté:  
 
Úkoly: 

• Uzavřít pojištění o odpovědnosti funkcionářů klubu. 
Zajistí: J. Přibyl; termín: do ukončení platnosti stávající smlouvy TJCHÚ – splněno 

• Zajistit nákup ubrusů, závěsů, židlí a běhounu do společenského zázemí klubu. 
Zajistí: J. Přibyl; termín: do závodu dračích lodí 

• Zajistit nákup reklamních předmětů ke 100 letům klubu – odznaky, čepice, nálepky, 
náramky, trička atp. 
Zajistí: J. Přibyl; termín: do závodu dračích lodí 

• Zajistit organizaci příměstských táborů 2023 
Zajistí: L. Pavlovský; termín: letních prázdnin 
 

Výbor oddílu schvaluje: 

• Nákup ubrusů, závěsů, běhounu a židlí do společenského zázemí klubu (pro 0, proti 4, 
zdržel se 0), 

• Nákup reklamních předmětů ke 100 letům klubu – odznaky, čepice, nálepky, 
náramky, trička atp. (pro 0, proti 4, zdržel se 0), 

• Termín setkání veslařů u příležitosti stého založení klubu na 17. 6. 2023 (pro 4, proti 
0, zdržel se 0), 

• Termín Valné hromady ČVK Ústí n. L. 31. 3. 2023 (pro 4, proti 0, zdržel se 0) 

• Klaru Besserovou jako zástupkyni nezletilých nevýkonnostních veslařů (pro 4, proti 0, 
zdržel se 0) 

• Pořádání příměstských táborů 2023 (pro 4, proti 0, zdržel se 0) 

• Termínovou listinu závodů 2023 (pro 4, proti 0, zdržel se 0) 

• Servis a opravu oddílové dodávky (pro 4, proti 0, zdržel se 0) 

• Servis lodních motorů, sekaček a pil (pro 4, proti 0, zdržel se 0) 

• Uložení pronajaté lodě 1x v prostorách loděnice O. Štěrbovi (pro 4, proti 0, zdržel se 
0) 

Informace: 

• J. Přibyl informoval Výbor o uzavření pojistné smlouvy s ČSOB, o zasedání Trenérské 
rady a o možnosti instalace fotovoltaiky na střechu loděnice.  

• J. Pokorná informovala o vyúčtování dotací za rok 2022 a podání žádostí na rok 2023. 

• L. Pavlovský informoval Výbor o své trenérské činnosti a opravách lodního materiálu. 
Různé:  

• Výbor klubu projednal způsob pojetí letošní Ústecké zatáčky, částečně jako oslavu 
100. založení klubu s účastníky závodu (zahradní slavnost, kapela, občerstvení, 
pozvánky do klubů). 

• Výbor klubu projednal organizaci příměstských táborů o letních prázdninách 2023. 
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• Výbor klubu projednal prodloužení smlouvy mezi ČVS, ČVK ÚL a L. Pavlovským o 
zajištění trenérských služeb.  
 

Termín dalšího zasedání: operativně dle dohody 
Zapsal: J. Přibyl 
 

http://www.vkusti.cz/
mailto:vkul@centrum.cz

