
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

úterý 2. 2. 2021 v 16,30 na Arose  

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

M.Kubrycht 

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

vyhlašovaných státem! 

 

2) Stále trénujeme venku max. po dvojicích především běh a venkovní hry. 

 

3) V sobotu 13. 2. 2021 se jede on-line MČR ve veslování na trenažerech.  

 

 

4) Distanční závod bratří Mejzlíků  přeloženo na sobotu 20. 3. 2021 v 10.00. Zatím u všech závodů 

počítáme s termíny dle vypsání! 

 

5) 27. 3. 2021 v Otrokovicích 21. Mistrovství ČR na dlouhé dráze s mezinárodní účastí, nominační 

závody 

 

6) 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. 

 

7) 16.-18. 4. v Račicích Kontrolní závody 

 

8) Valnou hromadu uspořádáme co nejdříve dle pokynů vlády a našich stanov. Na programu bude 

mimo jiné volba výboru a úprava výše příspěvků od roku 2022. 

 

9) Platba příspěvků do konce února! 

Příspěvky na číslo účtu:  FIO      2401125153/2010 

Variabilní symbol:  rodné číslo 

Specifický  symbol       111 

Do poznámky:   Příspěvky a jméno a příjmení závodníka 

Přípravka (do 10 let):        3000,- Kč 
Mládež, včetně U23, pravidelně závodící dospělí a Masters: 4000,- Kč 
Členové výboru a trenéři, kteří pravidelně veslují:    3000,- Kč 
Masters nezávodící, trénující jen na Arose:     3000,- Kč       

 

 

 

10) T. Kletečka odvezl druhý vlek na zhotovení ocelových sítí pro křídla a krakorce - Zámečnictví 

Rudolf Vích. Do května připravíme vleky na technickou prohlídku. 

 



11) Necháme opravit zadní světla na novém vleku – Dieselcentrum Pardubice Hůrka 1803 

 

12) Provoz a údržba 2021 – podáno na 170 tis. 

o Oprava garáže SG.  

o Oprava střechy na levé straně garáží – trapézový plech. 

o Oprava plata, přišroubování plastových desek, nátěr plechů ocelového plata. 

o nátěr hangáru. 

o Úprava uložení dvojek v horní levé kóji, Muži veteráni.  

o Rozpěry na garáži motoráků 

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

 

13) T. Kletečka odvezl do servisu motorový člun SPEEDOBOAT 250 pro protažení hadice na benzín a 

kabelů rychlostní páky. Nutná registrace se SPS – březen 2021. 

 

14) Objednáno narovnání pacholete u garáže u Labské. 

 

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

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

 Požádali jsme o rozhodnutí k umístění SPS, vráceno, přepracujeme na platný formulář. 

 

16) SG zakoupí párové krakorce na třetí německou čtyřku. 

 

17) Přidělena vesla na všechny dorostenecké lodě a výše. Dopracujeme nová žákovská vesla a 

provedeme rozdělení lodí pro začátek sezóny. Opravy vesel jdou za závodníky na přidělených 

lodích a jejich trenéry. 

 

18)   Návrhy na ocenění ČVS 

 

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

 

20) Výbor připravuje na květen oslavy 80. let klubu. Připravujeme nákup klubových triček, čepic, 

kšiltů, větrovek,….. 

 

 

Termín příští schůze: úterý 2. 3. 2021 v 17,00 na Arose 

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

