
Zápis z  výboru ČVK Pardubice 
 

Středa 6. 3. 2019 od 17,00 na SG. 

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

 

1) Celostátní vypsání veslařských soutěží pro rok 2019. 

U Českého poháru, mistrovských a pohárových regat za zaznamenání stojí tyto změny: 

 Dukla Praha se neúčastní Českého poháru. 

 Do bodování Českého poháru se započítávají u regaty Mezinárodní brněnská regata 

juniorů závody staršího žactva a dorostenecké kategorie. 

 Mezinárodní brněnská regata juniorů má ve svém pořadu vypsány pro starší žactvo 

všechny obvyklé disciplíny (1x/13, 1x/14, 2x, 4+, 4x+). Jedeme 

 MČR na dlouhé dráze se koná na dráze Liběchov – Štětí. 

 Do pořadu MČR na dlouhé dráze byly doplněny disciplíny dvojka bez kormidelníka juniorek 

a dvojskif dorostenek. 

 Primátorské osmiveslice: v závodě 8+ ž, ve kterém mohou startovat závodnice kategorie 

juniorek, bude vyhodnocena nejlepší posádka splňující věkové kritérium juniorské 

kategorie. 

 

2) Vytrvalostní závod bratří Mejzlíků - sobota 30. 3. 2019 - generálka na MČR, povinné 

 
3) 20. MČR na dlouhé dráze 2019 - sobota 6. 4. 2019, Přihlášky do 1. 4. 2019 (pondělí),  

Dráha: Liběchov – Štětí, délka 6km - zajedeme projet si trať - pravděpodobně úterý 2.4. Proplatíme 

tranzit a auto. 

 

4) Verča Kiacová  na repre testování ve Štětí v termínu 16.-17.3. Loď si musí dopravit individuálně. 
Proplacení benzínu. 
 

5) Kontrolní závody reprezentačních výběrů 2019 - pátek 19. 4. 2019 – pondělí 22. 4. 2019 

Přihlášky do 15. 4. 2019 (pondělí) – Račice 

V Račicích uspořádáme soustředění. Proplatíme tranzit s vlekem a ubytování. Stravování si zaplatí 
sami. 
 

6) Jarní náborové závody Praha - sobota 27. 4. 2019 – neděle 28. 4. 2019 

Přihlášky do 23. 4. 2019 (úterý). Je tranzit – T. Kletečka veze v pátek vlek s loděmi. 
 

7) Schváleno rozdělení lodí do kontrolek. 
 

8) Projednán rozpočet na akci Mistrovství Oblasti Labe 2019 
 



9) Příspěvky dosud nezaplatili: Málek, Oppitz, Kouba, Jung, Velínský, Janková, Šímová, Vitochová, 
Štulíková, Fajmonová, Linhart, Kurka, Svoboda, Komárková, Hladíková, Brabcová, Růžičková, Cinert, 
Hauk, Urban, Slánská, Roebuck, Drlík, Zetek, Chlupáč, Koška, Gwozdiak, Gwozdiak. 
 
 

10) Obnovení registrace závodníka v ČVS do 10. března na základě předložených registračních průkazů 
členů veslařského klubu, požadovaných pro příslušný rok k registraci v ČVS, včetně jmenného 
seznamu závodníků požadovaných k registraci. Seznam musí obsahovat jména a příjmení závodníků, 
data narození a registrační čísla. 
 

11) Sponzorský dar Ryšavý 
 

12) Nutné úpravy loděnice z důvodu nárůstu lodního parku  
Hala SŠ 
Vyklizení školní haly tak, aby vněm bylo možno uskladnit 20 skifů: 
Uzpůsobení konce haly tak, aby byl přívěs pro motoráky umístěn na zadní stěně kolmo na zem a na 
konci uložen traktor. 
Provedení opravy střešní krytiny haly. 
Předělání krakorců pro skify  -10 lodí na každé straně včetně montáže stojánků  cca 30 ks 
Z krakorců pro lodě pod stropem odstranit dvojskify Martin + 1 – likvidace a místo nich např. Dvojku 
němku  Jerun bez krakorců, Jekly krakorců zkrátit dle šířky dvojkových lodí tak aby nepřekážely při 
sundávání skifů. V kóji budou pouze určené lodě, krakorce u neokrakorcovaných lodí a obaly na lodě v 
taškách. 20 skifů 
Přístavek u haly SŠ 
Zde je umístěno 7 skifů                  
Horní kóje – pro osmy a dvojkové lodě 
Přemístit 4- Grenoble tak aby bylo připravené místo pro další osmu, snížit kolmé vzdálenosti krakorců 
pro lodě tak aby byla dosažitelná i loď na 4 patře. 
Provést úklid koje aby konců loděnice tak aby na spodní patro mohla být umístěna Tramvaj. 
Přemístit skify ze stojanů na  protilehlé straně tak aby v této kóji byly pouze dvojkové lodi, popřípadě 
seřídit stojany a osazení nových stojánků. 
V kóji budou pouze 3 osmy, 8 dvojkových lodí                                                                               
Horní kóje – čtyřkové dvojkové lodě a skify 
Povoleno pouze vesla v úchytech slajdy ve skříni, krakorce u neokrakorcovaných lodí a obaly na lodě v 
taškách. Skify musí být umístěny stojanů na vesla tak aby nedocházelo k jejich poškozování při 
vytahování ze stojanů. 8 čtyřkových lodí, 4 dvojkové lodě, 5 skifů 
Dolní levá koje – skify 
V kóji budou pouze určené lodě, vesla v úchytech, krakorce u neokrakorcovaných lodí a obaly na lodě 
v taškách. 8 skifů 
Dolní koje – skify a dvojkové lodě 
Lodě budou uloženy dle velikostí, s tím že dvojkové lodě budou východní straně, uprostřed ve 
stojanech, skify budou u  severní  a západní stěny. 
V kóji budou pouze určené lodě, vesla v úchytech, krakorce u neokrakorcovaných lodí a obaly na lodě 
v taškách. 
V letních měsících budou v kóji umístěny trenažery tak aby nepřekážely při vynášení lodí. 
12 dvojkových lodí, 8 skifů 
Po takové úpravě se do prostorů loděnice vejde: 48 skifů, 24 dvojkové lodě, 16 čtyřkové lodě – 8 lodí 
venkovní přístavek,  3 osmy.        Celkem   91 lodí 
Začneme ihned plechovou halou. Celé do konce března. 

    
13) Přenechání skifů HKV Hradec Králové – nabídneme staré nepoužívané lodě. 

 



14) Úrazové pojištění členů sportovních spolků zajišťuje a sjednává ČOV a od 1. 2. 2019 bude nově řešit 

Pojišťovna VZP. Pojištění odpovědnost trenérů  je i na rok 2019 sjednáno u pojišťovny Kooperativa. 

www.olympic.cz/pojisteni.  Projednána možnost klubového pojištění při srážce naší lodi s p. 

Harantovou. Předloží nám varianty pojistek. 

 

15) Prověříme a doplníme registrace závodníků, rozhodčích a trenérů. V neděli v Račicích. 

 

16) Kombinézy – objednány sady ve standardních velikostech u firmy Jersey53.  

Řešíme slabé nepromokavé bundy s potiskem. 

 

17) Oprava stanu – prověříme možnost opravy plachty a nákup náhradních oblouků. Nejspíš koupíme 

nový stan. 

 

18) Zasklení oken v kuchyňce, dílně a kójích. 

 

19) Oprava krakorců na Ohebu- předány Z.Žabovi. 

 

20) Poškozená 4- empacher a poškozená dvojka Julinka. Ve dvojce je skoro deseticentimetrová rýha do 

sendviče.  

 

21) Technické prohlídky vleků do 30. 5. 2019 a 6. 6. 2019.  

 

22) Na jaře koupíme travní traktor a podáme novou žádost na grant z města. 

 

23) Zdravotní prohlídky –rozpis zaslán rodičům a závodníkům - D.Netíková. 

 

24) Objednáno ubytování na závodech - D.Netíková. 

 

25) Žádáme SG o 1 hod velké tělocvičny – nejlépe v úterý. Místo Gymnázia Dašická. 

 

26) Schválena Smlouva o zřízení věcného  břemene na elektrickou přípojku - Manželé PharmDr. Nina 

Hlavatá a Ing. Aleš Hlavatý. Toto právo se zřizuje časově neomezeně za úplatu 5.000,- Kč.  Platba bude 

provedena v hotovosti při podpisu smlouvy.   

 

Termín příští schůze: Středa 3. 4. 2019 od 17,30 na Arose. 

http://www.olympic.cz/pojisteni

