
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

úterý 1. 12. 2020 v 16,30 na SG  

Přítomni:  K.Kroulík, L.Mejzlík, V.Vlastníková, D.Netíková, L.Kubrycht, M.Kiacová, , M.Kubrycht 

T.Kletečka, 

1) Covid – výbor důrazně žádá členy klubu k dodržování všech hygienických pravidel, 

vyhlašovaných státem! 

 

2) Od pondělí 7.12. trénujeme dle rozdělení zimních tréninkových prostor, od čtvrtka 3.12. plaveme 

– skupina 9+1 na malém a 2 skupiny 9+1  na každé straně velkého bazénu. 

 

3) Výzva 8/2020 Provoz a údržba 2021 – spoluúčast 50% - podáme na 106 tis. 

Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 23. 12. 2020 do 17:00 hod. 

o Oprava garáže SG  

o oprava střechy na levé straně garáží – trapézový plech 

o oprava plata, přišroubování plastových desek, nátěr plechů ocelového plata  

o oprava plotu  

o sekání trávy  

o opravy lodí a vesel  

o oprava vleků a technická prohlídka,  

zhotovení ocelových sítí pro křídla a krakorce - Zámečnictví Rudolf Vích 

o nájemné a registrace plat, garáže a člunů 

o nátěr hangáru 

 

4) Dáme do servisu motorový člun SPEEDOBOAT 250 pro protažení hadice na benzín a kabelů 

rychlostní páky. Nutná registrace se SPS – březen 2021. 

 

5) Travní traktor odvezen do servisu – nové žací lišty s lepším vyhazováním trávy – bude tento týden. 

 

6) Zprovozníme novou plovoucí garáž po kanoistech. P. Šváb přivaří pásoviny plováků. Následně osadíme 

boudu a nová vrata. 

 

7) Rozpěry na garáži motoráků – požádáme p. Švába, zodpovídá Mejzlík 

Úprava uložení dvojek v horní levé kóji, Muži veteráni,  

Oprava nebo nákup dveří a klik do šaten. Muži veteráni,  

 

8) Objednáno narovnání pacholete u garáže u Labské. 

 

9) S Povodím Labe a SPS dořešíme provozování našeho vývaziště: 

https://www.speedoboat.cz/strana/konfigurator-speedoboat-a12/


 Máme předběžnou smlouvu od Povodí Labe, chtějí za nájem 26.250,-Kč 

 Požádali jsme o rozhodnutí k umístění SPS. 

 

10) Koupeny 4 žákovská nepárová vesla Brača, koupíme šlágáč, náhradní díly na lodě a na jaře  4 páry 

dětských vesel Croker. 

 

11) Zprovozníme německé čtyřky, opravíme lehkou párovku, smontujeme a nastříkáme nová vesla. 

 

12) Vánoční trenažéry přeloženy na březen 2021–  jako Mistrovství České republiky ve vícebojích - 

trojboj – trenažér, pětiskok, venkovní běh na 500 a 1000 m. Vytvoříme bodovací tabulky. 

 

13)   Návrhy na ocenění ČVS 

Hranice pro ocenění je 50 let a výše - zde je možné poděkovat udělením Čestného odznaku ČVS 

dalším oceněním, zde je věková hranice 60 let a výše - Čestná plaketa ČVS 

mezi jednotlivými oceněními by měla být pauza 5 let 

Tato ocenění schvaluje Předsednictvo ČVS. 

65 leté a starší sportovce a funkcionáře je možné navrhovat na Čestného člena ČVS 

Udělení tohoto vyznamenání ale schvaluje Valná hromada ČVS, je tedy nutné tato ocenění 

navrhovat dříve, aby mohla být schválena. Pro letošní rok toto proběhlo již na červnové VH ČVS. 

Zvažujte tedy pro příští rok (a posílejte návrhy). 

 

14) Na příští valnou hromadu připravíme návrh na nové čestné členy. 

 

15) Výbor připravuje na příští rok oslavy 80.let klubu. 

 

16) Připravujeme nákup klubových triček, čepic, kšiltů, větrovek,….. 

 

Termín příští schůze: úterý 5. 1. 2020 v 17,00 na SG 


