
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

úterý 1.10. 2019 od 17,30 na Arose. 

Přítomni: K. K.Kroulík, L.Mejzlík, M.Kiacová, T.Kletečka, L.Kubrycht, D.Netíková. M.Příhoda,  

 

1) 8 vítězství na Mistrovství ČR ve sprintu 2019! Naši závodníci vybojovali 21 zlatých, 3 stříbrné a 6 

bronzových medailí! Každý finálový start přinesl medaili 

2) 2. místo na MČR družstev 2019! 

V přímém souboji všech nejlepších českých veslařských klubů jsme dosáhli historického úspěchu. 

Mimo Blesk Praha jsme porazili všechny pražské velkokluby a po loňském 3. místě jsme letos 

postoupili ještě o stupínek výše. Naši závodníci vybojovali 5 vítězství na Mistrovství ČR družstev a 

celkem 17 zlatých, 12 stříbrných a 15 bronzových medailí! Mladší žáci vyhráli Český pohár! 

 

3) Účast na Hradištském šestikiláku - je to o vstupu do SCM, v sobotu se jede šestikilák na trenažeru 

a v neděli šestikilák na vodě. Nominace: Jiří Oppitz, Tomáš Pustějovský, Václav Kostříž, Vojtěch 

Šanda, Magdalena Novotná, Veronika Činková, Jan Stýblo, Karolína Horáková, Vlaďka Štorková.  

 

4) Můj klub – nepřiznaná dotace od MŠMT. M.Kiac prověří 3.10. podklady k rozhodnutí na MŠMT.  

Podáme odvolání, případně žalobu na MŠMT. 

 

5) Schůzka předsedy klubu s primátorem M.Charvátem ve středu 2.10. v 8,00 hod. Úspěchy ČVK 

Pardubice a Můj Klub. Primátor přislíbil podporu přes Sdružení měst a obcí. 

 

6) Testování mládeže Přijď veslovat – středa 9. 10. 2019 v 15,00 na hřišti Sportovního gymnázia. 

Přihlášky on-line na stránkách http://www.veslo.cz/ do 2. 10. 2019. 

 

7) Žába – v sobotu 19. 10. 2019 od 14,00. Dopoledne od 10,00 distanční závod na 8 km. Zároveň 

bude probíhat soustředění SCM. 

 

8) Vyhlášení nejúspěšnější veslařské posádky roku 9. 11. 2019 v Hotelu Pyramida. Navrhneme na 

ocenění J.Paletu, S.Mejzlíka a K.Kroulíka. 

 

9) Pardubické vánoční trenažéry – v sobotu 14. 12. 2019 v hale Sportovního gymnázia Pardubice. 

 

10) Veřejný halový triatlon Louny – listopad 2019. 

 



11) Ples v sobotu 11. 1. 2020 11. ledna 2020 od 19.00 hod., Hostinec u Kosteleckých, Černá za Bory. 

Vstupenky D.Netíková – 150,-Kč. Hraje: BONESAVER - ROCK SHOW BAND 

 

12) Na mimořádném výboru schválen nákup dětského dvojskifu Swift v materiálové třídě CLUB B se 

zadním křídlem za velice výhodnou cenu 99 000,-Kč. (Sleva 20 %). 

Připravujeme nákup 2- Elite Plus 188 760 Kč, nebo kombíka 205 700 Kč. Hmotnost veslaře 70-85 

kg (85-100 kg). 

 

13) Nová trika a kombinézy S a M, kšilty, bundy. 

 

14) Zakoupen travní traktor. Sekat budou muži po zaškolení. Tabulka bude vyvěšena na chodbě. 

Musíme dokoupit benzinový křovinořez čtyřtakt. Poděkování R.Gwozdiakovi za sekání. 

 

15) Zasklení oken v kuchyňce, dílně a kójích. Sítě na okna. Zaměřeno. 

 

16) Dokončíme označení všech lodí – necháme vyrobit jmenovky na lodě Izis, Martin, Verunka, Eliška, 

Hradiště, Batul, Hýta, …… ! Urychleně pojmenujeme nové lodě! Označení obalů! 

 

17) Vylepíme, vytmelíme a obrousíme poškozená vesla a připravíme na nastříkání. Instruktáž 

M.Příhody v příštím týdnu (po Hradišti). 

 

18) Výbor děkuje mužům pod vedením M.Příhody za opravu a seřízení dětských dvojskifů. Je třeba 

opravit a seřídit Medáka – V.Hauk. 

 

19) Výbor vyjadřuje nespokojenost s úklidem posilovny – O.Jung. 

 

20) Dorostenci pod vedením T.Pustějovského zlikvidují náletové křoviny u hřiště na odbíjenou – trest 

za poškození lodě. 

 

21)  Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních a vrcholových 

sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS a na mezinárodních soutěžích. 

Zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává registrující praktický lékař /praktický 

lékař pro děti a dorost nebo lékař v oboru tělovýchovné lékařství 

Zdravotní prohlídka by měla obsahovat: 

▪ Kompletní anamnézu včetně anamnézy sportovní 

▪ Komplexní fyzikální vyšetření se zaměřením na kardiovaskulární systém 



▪ Zjištění základní antropometrie, orientační vyšetření pohybového aparátu 

▪ EKG vyšetření – dle kategorie * 

o Klidové 12-ti svodové EKG – žactvo, senioři, masters 

o Zátěžové vyšetření včetně monitorace EKG a tlaku krve – dorostenci/ky a junioři/ky 

▪ Laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním 

vyšetřením 

 

Termín příští schůze: úterý 5. 11. 2019 od 16,30 na SG. 


