
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

úterý 2. 3. 2021 v 16,15 na Arose  

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

M.Kubrycht 

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

vyhlašovaných státem! Stále trénujeme venku max. po dvojicích především běh a venkovní hry. 

 

2) Platný seznam kandidátů voleb per rollam statutárních orgánů Českého veslařského svazu 

Předseda ČVS :     Dušan Macháček, Ondřej Šebek 

Místopředseda pro ekonomiku :  Petr Hlídek, David Kučera 

Místopředseda pro oblast Labe :  Libor Kubrycht, Zdeněk Žaba 

Místopředseda pro oblast Morava :  Jakub Litera, Martin Polášek 

Místopředseda pro oblast Vltava :  Petr Šveňha 

Místopředseda pro sport :   Jakub Hanák, Jakub Makovička 

Členové KK : Klára Janáková, Slávka Kouřilová, Marcela Laštovková 

Výbor projednal a předběžně schválil naše hlasování.  

Odeslán Delegační lístek, souhlas s Volebním řádem na sekretariát ČVS.  

Do 15.3.2021 rozešle ČVS zpět svým členům finální volební lístek se jmény kandidátů a vzor 

autorizace delegáta (Identifikační lístek). 

Do 9.4.2021 členové ČVS s právem hlasovacím (řádní členové) doručí na sekretariát ČVS 

vyplněný hlasovací lístek zalepený v neoznačené obálce a ověřeným podpisem podepsaný list 

autorizace delegáta (Identifikační lístek). 

V týdnu od 12. - 16.4.2021 se v sídle ČVS sejde volební komise, která provede rozlepení 

obálek, kontrolu oprávněnosti hlasování, formální kontrolu hlasovacích lístků a sečtení hlasů.  

Volební komise poté vyhlásí výsledky voleb a notář provede formální zápis. 

 

3) Distanční závod bratří Mejzlíků  v sobotu 20. 3. 2021 v 10.00. Vyjmuto z Vypsání. Zatím u všech 

dalších závodů počítáme s termíny dle vypsání, i když jarní regaty nevidíme reálně! 

 

4) 4. 4. 2021 v Otrokovicích test adeptů reprezentace v juniorských a dorosteneckých kategoriích na 

dlouhé dráze. 

 

5) 16.-18. 4. v Račicích nominační závody. 

 

6) 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. 

 

7) 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       

 
8) Hotovy ocelové sítě pro křídla a krakorce na starém vleku - Zámečnictví Rudolf Vích. Do května 

připravíme vleky na technickou prohlídku. 

 

9) Na novém vleku necháme opravit zadní světla– Dieselcentrum Pardubice Hůrka 1803. 

 

10) Máme vzhledem k přesunu všech tréninků na Arosu a zvýšených opravářských prací velký 

nedoplatek za elektřinu. Výbor vyzývá členy klubu ke sledování topidel a šetření. 

 

11) Vypadává jistič zásuvek trenérů. 

 

12) Darovací smlouvy shromažďuje V.Vlastníková. 

 

13) 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. 

 

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

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

 Požádáme o rozhodnutí k umístění SPS.  

 

15) SG zakoupí párové krakorce na třetí německou čtyřku. 

16) 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. Natřeme nová nepárová vesla Croker (8) a Brača(4). 

 

17)   Návrhy na ocenění ČVS 

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

 

19) Výbor připravuje na květen oslavy 80. let klubu.  

20) Připravujeme nákup klubových větrovek, triček, čepic, kšiltů,  

 

 

Termín příští schůze: úterý 6.4. 2021 v 17,00 na Arose 


