
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

úterý 4. 5. 2021 v 17,30 na Arose  

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

M.Kiacová, L.Kubrycht 

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

vyhlašovaných státem! 

 

2) Rychlý trénink dorost čtvrtek 6.5.2021 od 15,00-18,00. 

Rychlý trénink žactvo středa 12.5.2021 od 15,00-18,00. 

 

3) Kontrolky U23 11.-12.5. v Račicích – Činková, Novotná, Šanda(PCR test). Uzavřeme s Šandou 

smlouvu. 

 

4) Kontrolky juniorů 15.-16.5. v Račicích – Panchártek(PCR test), Horáková (zraněné předloktí) 

 

 

5) 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. 

 

6) Brigáda na Arose. Individuálně po dohodě s L.Mejzlíkem. Urychleně přivaříme izolaci na střechu 

garáže. 

 

7) Platba příspěvků - kontrola! Písemně vyzváni neplatiči. 

 

8) Urychleně zajistíme lékařské prohlídky! 

 

9) V květnu označíme skříňky členů se zaplacenými příspěvky. Ostatní budou v květnu uvolněny pro nové 

členy! Výbor vyžaduje pořádek na skříňkách a v šatnách! 

 

10) Vyvěšené rozdělení lodí je závazné pro všechny členy klubu. 

 

11) Nákup nových lodí koupíme nový 2-/x 65-80kg, Club A pro dorost 

 

12) Sportovní park 7.-12.8. – D.Netíková. Přivezeme svoje plato. 

 

13) Sportovní soustředění na Seči pro žactvo a dorost  15.-20.8.2021 

 

14) Sportovní soustředění na Arose 23.-27.8.2021 

 

15) Nábor – J.Paleta osloví školy na červen. 

 

16) Jedním z bodů jednání předsednictva bude projednání nákupu do strojních investic na rok 2021 z 

programu dotace NSA. Mělo by se jednat o sportovní potřeby, dopravní prostředky, lodě aj., 



jejichž pořizovací hodnota je vyšší, než 60.000, Kč bez DPH. Nákup je proveden do majetku ČVS. V 

tomto dotačním programu je možný nákup požadovaného katamaránu s motorem pro potřebu 

labských klubů při konání veslařských závodů (budu zase navrhovat, tak jako v minulosti). Pokud 

máte nějaký návrh, tak mi ho prosím zašlete co nejdříve. NSA zatím tuto výzvu nevypsala, ale jde 

o přípravu.  

 

17) Do května připravíme vleky na technickou prohlídku. 

 

18) Projednán nákup sportovních bund, triček a čepic. M.Kiacová 

 

19) Opravíme garáž pro třetí člun. Přeneseme garáž na plováky – SG a následně přivaříme a natřeme. 

 

20) SG zakoupí párové krakorce na třetí německou čtyřku. 

 

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

 

22) Výbor připravuje na říjen oslavy 80. let klubu.  

 

Termín příští schůze: úterý 1.6. 2021 v 17,30 na Arose 


