
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

úterý 2. 6. 2020 v 17,00 na Arose 

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

 

1) 20.6. Májové sprinty města Pardubic. 19.6. večerní sešlost na Arose. Trenéři předají své 

rozlosování Karlovi do pátku 19.6. dopoledne. Jedeme mořské skify, přijede Nacházelová. 

 

2) Distanční závod 14.6.2020 ve Štětí. 

 

3) Soustředění závodníků před KZ reprezentace v Račicích (22.-26.6.), hradíme dopravu a ubytování 

– mimo SCM. 

 

4) 11. – 12. 7. sloučení kontrolních závodů dorostu s KZ juniorů a juniorek  

 

5) 15.-16.8. MČR Masters 2020 s mezinárodní účastí v Třeboni – žádosti o zapůjčení lodí na příští 

výbor. 

 

6) 29. - 30.8. Otevřené oblastní mistrovství oblasti Labe v Litoměřicích 

 

7) Soustředění na Seči – žactvo neděle 16.8 až pátek 21.8. , dorost neděle 16.8 až neděle 23.8. 

 

8) Brigáda v pátek 19.6. odpoledne. Vzorný úklid kojí a kolem Arosy, příprava na závody. 

Uvedené body musí být provedeny do 19.6.2020. 

 Úklid veslařských cyklistických trenažérů z Klubovny včetně osazení stolů  Muži zodpovídá 

Příhoda  M 

 Úklid skif. kóje – úkol stálý  zajišťují ti co tam mají uskladněné lodě, zodpovídá Příhodová 

Kat. 

 Úklid dvojs. kóje – úkol stálý  zajišťuje mladší žactvo, zodpovídá Mejzlík 

 Úklid čtyrkové kóje - úkol stálý zjišťuje Starší žactvo, zodpovídá Kroulík 

 Úklid velké dílny- úkol stálý zajišťuje dorost + muži sen. B, zodpovídá Málek 

 U klubového motoráku je třeba odebrat motor s ovládáním, obrátit a zalepit dno a 

následně osadit motor po kanoistech.  Zodpovídá L. Kubrycht  31.7. 2020 

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

 Oprava dřevěné podlahy u motoráků provedou veteráni, postup vysvětlí Mejzlík 



Muži veteráni: Zodpovídá  Gwozdiak 31.7. 2020, 

 Úprava uložení dvojek v horní levé kóji, Muži veteráni, zodpovídá  R. Janák 19.6.2020 

 Oprava nebo nákup dveří a klik do šaten. Muži veteráni, zodpovídá Hauk 19.6.2020 

 

9) Dokončíme označení všech lodí – nechali jsme vyrobit jmenovky na lodě Izis, Martin, Verunka, Eliška, 

Hradiště, Batul, Hýta, Morfeus, Apollo, Artemis, Nemesis a Hádes. Osma Labe. Nový dvojskif Palda. 

Nová párovka Pardubice. Označení obalů! 

Vyvěsíme závaznou kompletní tabulku rozdělení lodí s příslušnými vesly! U žactva informativní 

rozdělení do lodí. 

 

10) Objednána 4 nepárová vesla pro novou osmu, další 4 SG. 

 

11) Sportovní park – požádáme o ukotvení našeho plata, řádné označení, máme 8.- 13. srpna.  

 

12) Koupíme přenosnou Reprosoustavu např. IBIZA PA System PORT15VHF-BT Ibiza. 6 750 Kč,- 

 

13) Zvažujeme nákup benzínového křovinořezu např. VeGA BC525PRO  4 655,-Kč. Zatím zapůjčíme. 

 

14) Koupíme motorový člun SPEEDOBOAT 250. Cena od: 65 990Kč Délka 251 cm, šířka 155 cm. Osadíme 

náš motor Honda BF 20D 14,7 kW. 

 

15) Zakoupen deflektor na traktor. Vyměněn olej v traktoru. Opraveno solární zařízení. 

 

16) Příhodové zajistí opravu a revizi elektroinstalací za pronájem klubovny elektrikářům. 

 

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

 Požádali jsme o prodloužení stanoviska Povodí Labe 

 Požádáme o stanovisko k umístění SPS. 

 Se stanovisky Pvodí Labe  a SPS pak požádáme o Závazné stanovisko dle §17 zák. č. 254/201 

Vodoprávní úřad 

 Po vydání stanoviska vodoprávního úřadu uzavřeme s Povodím Labe nájemní smlouvu (cena 

vychází z velikosti mola, velikosti pronajatého pozemku, počtu a druhu vyvázaných plavidel, 

komerční/nekomerční využití - je popsáno na základě žádosti ve stanovisku PLa). 

 Nakonec si opatříme Rozhodnutí o provozování znovu od SPS. 

 

18) Na podzim koupíme trenažér na Arosu. Lepší trenažéry označíme a nebudou pro výcvik nováčků. 

 

https://www.tipa.eu/cz/ozvucovaci-system-ibiza-port15vhf-bt/d-145959/?gclid=CjwKCAjwxt_tBRAXEiwAENY8hXxlZmOAtzOkEIkXLQOPRcahkwYug6cYSld9xfrEX7eiEHcTdbRZfBoCU34QAvD_BwE
https://krovinorezy.heureka.cz/vega-bc525pro/specifikace/#section
https://www.speedoboat.cz/strana/konfigurator-speedoboat-a12/


19) Vánoční trenažéry 19. 12. 2020 –  jako Mistrovství České republiky ve vícebojích - zvažujeme 

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

Vypsání soutěže do 15. 6. 2020 na perglerova@veslo.cz. 

 

20) Objednáme náhradní díly na lodě. 

 

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

 

 

Termín příští schůze: úterý 30.6.2020 v 17,00 na Arose 


