
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

pondělí 8. 11. 2021 v 16,30 na SG 

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

M.Kiacová, 

       
1) CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT  

27.-28.11.2021   Testování SCM ČVS 

11.12.2021   I. kolo Poháru ČR 2021-2022  Bohemians 

15.01.2022   II. kolo Poháru ČR 2021-2022  Paprsek Hodonín 

05.02.2022   III. kolo Poháru ČR 2021-2022 Děčín 

20.02.2022   XXIX. mezinárodní mistrovství ČR 2022 IV. kolo Poháru ČR 2021-2022 Olomouc 

 

Mistrovství ČR žactva 2021 – 2022 ve vícebojích  

20.11.2021  Veřejný halový triatlon Louny  individuelně 

04.12.2021  Roudnický trojboj 2021 Roudnice  individuelně 

18.12.2021  Pardubický vánoční veslařský víceboj   Pardubice  

16.01.2022  Hodonínský žákovský trojboj Hodonín  individuelně 

22.01.2022  Labský čtyřboj Štětí    individuelně 

12.03.2022  Olomoucký triatlon    Olomouc 

 

 

2) Pardubický vánoční víceboj 18.12. Hala SG 

Trenažéry, pětiskok, běh 500 a 1000 m na tartanu SG, vložený závod MIX žactvo až dospělí 

 

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

 

4) Koupíme na Arosu 2 trenažéry – 1 z ČVS a druhý nejspíš ze Slovenska – jsou na Arose 

 
5) MŮJ KLUB 2022 - ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2021 do 12:00 hod. 

Doplnění údajů do Sportis a Rejstříku sportu!!! 

Potvrzení, že žadatel je bezdlužnou osobou podle bodu 6.1. odst. 9., a to konkrétně 

 – potvrzení příslušného finančního úřadu, 

 − potvrzení Celní správy České republiky,  

− potvrzení o nedoplatcích na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění od všech zdravotních 

pojišťoven poskytujících veřejné zdravotní pojištění (celkem 7 potvrzení)  

− potvrzení o nedoplatcích na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti; 

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 let (ročník narození 

2019) do 20 let (ročník narození 2002) uvedených v příloze žádosti, dle následujících kategorií:  

Kategorie 1: Sportovci dle bodu 2.2. ve věku 3 až 20 let (ročník narození 2019 až 2002), s předpokládanou účastí 

minimálně 1 x týdně na tréninkové jednotce27 dle bodu 2.6 bez nutnosti účasti alespoň 6 „soutěžních dnů“ dle 

bodu 2.7. Výzvy za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.  



Kategorie 2: Sportovci dle bodu 2.2. ve věku 6 až 20 let (ročník narození 2016 až 2002), s předpokládanou účastí 

minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce31 dle bodu 2.6. Výzvy, a kteří se zároveň se účastnili alespoň 6 

„soutěžních dnů“ dle bodu 2.7. Výzvy za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti. 

Výpočet výše dotace bude proveden podle následujícího vzorce:  

A = Počet sportovců žadatele kategorie 1 * 1 800 Kč  

B = Každému sportovci z řad dětí a mládeže s předpokládanou účastí minimálně 1 x týdně na tréninkové jednotce30 

dle bodu 2.6. bez nutnosti účasti alespoň 6 „soutěžních dnů“ dle bodu 2.7. Výzvy za období 36 měsíců zpětně ode 

dne podání žádosti a zároveň splňují podmínku věku 11 až 16 let (ročník narození 2011 až 2006) bude částka dle 

písmena A navýšena o 500 Kč.  

C = Počet sportovců žadatele kategorie 2 * 2 500 Kč  

D = Každému sportovci z řad dětí a mládeže s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce 

dle bodu 2.6. Výzvy a kteří se zároveň účastnili alespoň 6 „soutěžních dnů“ dle bodu 2.7. Výzvy za období 36 měsíců 

zpětně ode dne podání žádosti a zároveň splňují podmínku věku 11 až 16 let (ročník narození 2011 až 2006) bude 

částka dle písmena C navýšena o 800 Kč. 

 

6) Prověříme nákup a montáž čipového zabezpečení dveří na Arose. 

 

7) Prověříme nákup a montáž časových spínačů na jističe přímotopů. 

 

8) Pavel Ďurovec bude pomáhat Věře Vlastníkové s agendou hospodaření. 

 

9) Připravujeme nákup nových lodí. 

 

10) Připomínáme trenérům tréninky obratnosti, gymnastiky a protahovací cvičení. Pomůže Věra Vlastníková. 

Na trenažérech důraz na techniku veslování! 

 

11) Májové sprinty sobota 7.5. 2022 – doplnění vložených závodů:  

2x MIX  studenti VŠ NOVÁČCI  (studenti VŠ, kteří začali veslovat na VŠ a nejsou registrováni v ČVS) 

4x+ MIX  studenti VŠ NOVÁČCI (studenti VŠ, kteří začali veslovat na VŠ a nejsou registrováni v ČVS) 

časová mezera 

8x  MIX studenti VŠ  

Poznámka:  u prvních 2 disciplín definujeme nový pojem "studenti VŠ NOVÁČCI",  který pravidla veslování neznají.  

Leoš Hegr z Hradce má zájem se účastnit se svými studenty. 

 

 

 

Termín příští schůze: pondělí 6. 12. 2021 v 16,30 na SG 


