
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

Pondělí 5.10.2020 v 16,30 na Arose  

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

M.Kubrycht 

 

1) Vyhodnocení podzimní sezóny – výbor podrobně vyhodnotil podzimní MČR, která byla 

výrazně ovlivněna karanténou a nemocemi předních závodníků. Velice pozitivně hodnotíme 

bohaté zastoupení našich závodníků v reprezentaci, především stříbrnou medaili Vojty Šandy 

a Jirky Oppitze z osmy na ME juniorů 2020 v Bělehradě.  

 

2) Hradiště - ČVS po dohodě s pořadateli rozhodne o konání či případném zrušení regaty nejpozději 

do středy 7.10.2020 

 

3) Výbor společně s trenérskou radou projednal rozdělení do tréninkových skupin. 

Mladší žáci – Lumír Mejzlík, starší žáci – Karel Kroulíka Ondra Jung,  mladší a starší žákyně – Dita 

Netíková, Dorostenky a dorostenci – Martina Kiacová spolu s Tomášem Kletečkou. 

Oslovíme další členy klubu k trénování – J.Špringl, V.Kiacová, … 

 

4) Covid – výbor žádá členy klubu k dodržování všech hygienických pravidel, vyhlašovaných státem! 

 

5) Rozdělení zimních tréninkových prostor zůstává přibližně stejné, objednány plavecké dráhy. 

 

6) Objednány 2 nové trenažéry na Arosu. 

 

7) Žába - středa 28.10.2020 

 

8) Můj Klub 2021 – musíme aktualizovat údaje o sportovcích a trenérech do 8. 10. 2020.  

 

9) Zakoupen motorový člun SPEEDOBOAT 250. Osadíme náš motor Honda BF 20D 14,7 kW. Nutná 

registrace se SPS. 

 

10) Zprovozníme novou plovoucí garáž po kanoistech. 

 

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

Úprava uložení dvojek v horní levé kóji, Muži veteráni, zodpovídá  R. Janák 31.8.2020 

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


Oprava nebo nákup dveří a klik do šaten. Muži veteráni, zodpovídá Hauk 31.8.2020 

Nainstalujeme kovové sítě na krakorce a křídla na předek a zadek vleku. 

 

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

 Požádali jsme o stanovisko k umístění SPS. 

 

13) Sportovní park Pardubice 2020 – dotace města ve výši 12.000,- Kč 

 

14) Zvažujeme nákup benzínového křovinořezu např. VeGA BC525PRO  4 655,-Kč, nebo 

akumulátorového Bosch. Zatím zapůjčíme. 

 

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

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

 

16)   Návrhy na ocenění ČVS 

Hranice pro ocenění je 50 let a výše - zde je možné poděkovat udělením Čestného odznaku ČVS 

dalším oceněním, zde je věková hranice 60 let a výše - Čestná plaketa ČVS 

mezi jednotlivými oceněními by měla být pauza 5 let 

Tato ocenění schvaluje Předsednictvo ČVS. 

65 leté a starší sportovce a funkcionáře je možné navrhovat na Čestného člena ČVS 

Udělení tohoto vyznamenání ale schvaluje Valná hromada ČVS, je tedy nutné tato ocenění 

navrhovat dříve, aby mohla být schválena. Pro letošní rok toto proběhlo již na červnové VH ČVS. 

Zvažujte tedy pro příští rok (a posílejte návrhy). 

 

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

 

18) Výbor připravuje na příští rok oslavy 80.let klubu. 

 

19) Připravujeme nákup klubových triček, čepic, kšiltů, větrovek,….. 

 

Termín příští schůze: středa 4.11.2020 v 18,00 na SG 

https://krovinorezy.heureka.cz/vega-bc525pro/specifikace/#section

