
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

úterý 5.1 2021 v 16,30 na SG  

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

M.Kubrycht 

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

vyhlašovaných státem! 

 

2) Od pondělí 4. 1. 2021 trénujeme venku max. po dvojicích především běh a venkovní hry. 

 

3) Anketa o nejlepšího sportovce Pardubicka - Uzávěrka návrhů je 5.1 2021. 

 

4) V sobotu 16. 1. 2021 on-line kolo ve veslování na trenažerech 

 

5) V sobotu 13. 2. 2021 bude MČR ve veslování na trenažerech rovněž on-line. bylo by dobré, to 

uspořádat formou opravdového závodu, tedy trenažery pokud možno nanosit do haly a propojit 

přes počítač a promítnout na plátno. Ať mladí (i staří) mají nějaký závod. 

Pokud to třeba kvůli vládním nařízením nepůjde tak si to každý strčí doma v obýváku, ale 

abychom na tuto závodní variantu byli připraveni. Mohlo by se jet i žactvo – také po skupinách.  

 

6) Distanční závod bratří Mejzlíků  přeloženo na sobotu 20. 3. 2021 v 10.00. 

 

7) 27. 3. 2021 v Otrokovicích 21. Mistrovství ČR na dlouhé dráze s mezinárodní účastí, nominační 

závody 

 

8) 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. 

 

9) 16.-18. 4. v Račicích Kontrolní závody 

 

10) Český veslařský svaz připravil možnost studia kurzu trenérské licence C formou samostudia. 

První termíny otevíráme od 1. 3. 2021, přihlášky zasílejte na e-mail panuska@veslo.cz. 

DIALOGY ON-LINE - ČOV připravil sérii videí pro trenéry. ČVS zařazuje tato videa mezi 

doškolovací kurzy pro trenéry veslování. Zhlédnutí jednoho videa bude hodnoceno jako 

absolvování doplňkového doškolovacího semináře (2 body). V případě zájmu o započítání do 

doškolovacích seminářů mohou trenéři zaslat čestné prohlášení o zhlédnutí videa/videí na e-mail 

kucera@veslo.cz. 

 

11) T. Kletečka odveze vleky na zhotovení ocelových sítí pro křídla a krakorce - Zámečnictví Rudolf 

Vích. Do května připravíme vleky na technickou prohlídku. 

 

http://pl7m.mj.am/lnk/AMIAAIzIb88AActdG0oAAGPgKIcAAYCrUQUAmr14AANgZgBf2kvD_DTNs7GlRb2fFOINr7XgjQADO-A/1/5MZqMSHEd1HF-AkhoBkr5g/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vcGxheWxpc3Q_bGlzdD1QTGlWdE9DWEdHZkdncDVlbkl2UjktTEdsVGM3OXZnNl81


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) Vyúčtování projektu SPORT-2-B-2268/2020 vloženo 28. 12. 2020 

 

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

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

 

15) Travní traktor opraven, řešíme pojistku. 

 

16) Objednáno narovnání pacholete u garáže u Labské. 

 

17) 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. 

 

18) Koupíme 4 páry dětských vesel Croker. 

 

19) Před dokončením oprava 4x Technosport – Kevlarka. Poděkování Slavíkovi a Mejzlíkovi. 

SG zakoupí párové krakorce na třetí  německou čtyřku, opravíme lehkou párovku, smontujeme a 

nastříkáme nová vesla. 

 

20)   Návrhy na ocenění ČVS 

 

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

 

22) Výbor připravuje na příští rok oslavy 80. let klubu. Připravujeme nákup klubových triček, čepic, 

kšiltů, větrovek,….. 

 

 

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

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

