
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

středa 9. 1. 2019 od 17,00 na SG. 

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

 

1) Valná hromada klubu – středa 13. 2. 2019 v 17,30 na SG? 

Minulá Valná hromada klubu (16. 2. 2018) uložila výboru: 

 Spolupracovat se Sportovním gymnáziem Pardubice při sportovních a náborových akcích klubu 

- plní se 

 Spolupracovat s komerčními provozovateli sportovních plavidel na Labi a Chrudimce při zajištění 

bezpečného provozu plavidel na Labi. Vyžadovat prokazatelné poučení jejich zákazníků o správném 

pohybu na vodě a možných nebezpečích při plavbě. Vyžadovat oboustrannou ohleduplnost. 

Provozovatelé upozorněni. Požádali jsme Státní plavební správu o vyjádření – řeka je všech a Řád 

plavební bezpečnosti nespecifikuje pro paddleboardy žádná jiná omezení. Veslař se musí vyhnout!  

 Dohlížet, aby naši závodníci startovali v klubových kombinézách odpovídajících závodnímu standardu. 

Plní se – nové kombinézy budou k vyzkoušení a zakoupení na jaře. 

Návrh na složení výboru: 

Předseda  Karel Kroulík    

Místopředseda Libor Kubrycht   

Hospodářka  Věra Vlastníková  

Člen   Lumír Mejzlík    

Člen   Dita Netíková    

 

2) Výbor schválil nejlepší sportovce klubu za rok 2018. Obdrží diplom a poukaz na novou závodní 

kombinézu. 

 

3) Výbor klubu vyzývá všechny členy klubu k zaměření se na závody Českého poháru 2019! Pokusíme se 

zopakovat veleúspěšnou předchozí sezónu. 

 

4) II. kolo Poháru 12.1.2019 Praha - vlakem 

Mezinárodní mistrovství ČR 16.2.2019 Neratovice 

 

5) Veslař roku 2018 12. 1. 2019 Hotel Pyramida, Bělohorská 24, 169 01 Praha 6 

 

6) Zimní pohár mládeže 2018/19 

Štětský čtyřboj 19. 1. 2019 – vlakem 6:41, Přihlášky do čtvrtka 17. 1. 2019 

Vybíráme startovné 100,-Kč 



Olomoucký triatlon 2. 3. 2019 

 

7) Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka za rok 2018  v KD Hronovická 24. 1. 2019. 

 

8) Setkání zástupců Oblasti Labe  s předsedou ČVS Macháčkem 24. 1. 2019 Štětí – L.Kubrycht 

 

9) Změna účetního - dohodli jsme se na ukončení spolupráce, předáváme paní Zemanové. 

 

10) Granty – požádáme kraj o grant na zánovní osmu a reprezentanty. 

 

11) Musíme řešit uskladnění nových lodí! Vyřadíme všechny staré nepoužívané lodě! Seznam zpracuje 

Lumír a Martin. Přenechání skifů HKV Hradec Králové – nabídneme staré nepoužívané lodě. 

 

12) Pojištění zajišťuje a sjednává ČOV, nikoliv ČUS. Dle informací z ČOV je pojištění odpovědnost trenérů  

sjednáno i na rok 2019 u pojišťovny Kooperativa. Pojištění sportovců bylo vysoutěženo s novým 

pojistitelem a na rok 2019 je zajištěno. 

 

13) Schváleno výchovné Veroniky Činkové – 3 000,- za první rok, 2 000,- za druhý rok a pak už za každý 

další 1 000,- Kč. Vychází to na 8 000,- Kč. 

 

14) Doškolovací seminář pro trenéry veslování se uskuteční v Jihlavě v neděli 17. 2. 2019 - přihlášky  

do 3. 2. 2019 

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ VE VESLOVÁNÍ – ZÁKLADY - v Pardubicích proběhne 9. 2. 2019 – přihlášky  

do 28. 1. 2019  

Pro trenéry veslování, kteří zatím nevlastní žádnou trenérskou licenci je 23. – 24. 3. 2019 

připraven seminář v Račicích. Absolvování tohoto semináře je podmínkou k získání licence C. 

Přihlášky je možné zasílat do 9. 3. 2019 

 

15) Prověříme a doplníme registrace závodníků a trenérů. 

 

16) SG nechá opravit střechu haly a navařit nové krakorce na uložení skifů. 

 

17) Kombinézy – objednáme sady ve standardních velikostech u firmy Jersey53. Řešíme slabé 

nepromokavé bundy s potiskem. 

 



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

nový stan. 

 

19) Zasklení oken v kuchyňce, dílně a kójích. 

 

20) Oprava krakorců na Ohebu. 

 

21) Necháme opravit světla na novém vleku. 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) Od ČVS dostaneme 4 záchranné vesty pro děti. 

 

24) Přihlásíme vybrané žáky a žákyně na rehabilitační prohlídku a cvičení. 

 

Termín příští schůze: Úterý 12. 2. 2019 od 17,00 na SG. 


