
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

Úterý 12. 2. 2019 od 17,00 na SG. 

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

 

1) Mezinárodní mistrovství ČR 16.2.2019 Neratovice – jedeme vlakem. 

 

2) Olomoucký triatlon 2. 3. 2019 – jedeme vlakem. 

 

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

Vedení Labe arény se zamyslí nad možností zrušení objednávky cca 24 hodin před jídlem. 

Ubytování: ceny zůstávají stejné, pronajmout půjdou už jen pouze celé pokoje. Nebude se tedy platit 

za počet obsazených lůžek, ale za celý pokoj. Zároveň stejně jako u stravy i zde bude fungovat 

jakési storno. 

M oblasti Labe. Našel se sponzor Energotrans, který by měl dávat i ceny posádkám na medailových 

pozicích a měl by dát snad i 40000,-.  Každopádně musíme počítat stále s dvojnásobným startovným.  

Řešila se i otázka startu závodníků z veslařského svazu Sachsen. Nakonec se účast německých veslařů 

zamítla. Kvůli pořádání bude ještě jedna sólo schůze – termín a místo se dozvíme. 

ČVS musí na MŠMT dodávat seznamy trenérů a dokazovat jejich pravidelná školení.  

Přijď veslovat – letos bude o cca 20% míň peněz, ostatní granty z ČVS by měly vzrůst. 

Připravuje se nový zákon o plavbě – je tam spousta nejasností, ČVS dalo připomínky (třeba lodě s 

výtlakem nad 500 kg by měly mít osvětlení, odrážeč  radarového nevímčeho, boční ochranné 

kruhy atd. a do toho by veslice spadaly!) 

Rejstřík sportovních organizací – musí se vložit i loděnice! A jako střešní organizaci uvést ČVS a ičo 

svazu. 

Reprezentace: 

Vetší priorita na U23 MS Sarrasota (usa), MEU23 Řecko. Prioritou bude zařazení nejlepších U23 do 

sen týmu pro OH. Závodníci studující v zahraničí nemají dveře zavřené, ale jejich vstup do 

posádek bude náročnější. Vše bez odkladů konzultovat s J. Makovičkou! 

Podpora halového a příbřežního veslování (příbřežní se uvažuje o společném MČR třeba s 

Chorvaty popř. Poláky) 

Priority pro OH kvalifikaci – m1x,w1x,w2x, m2-,m4-, w2-, m2xlv. Nebrání se i jiným, pokud budou mít 

na nominaci výkonnost. 

 

4) Jmenování vedoucího trenéra SCM při ČVK Pardubice pro rok 2019 – Dita Netíková. 



5) Zpracování formuláře na vyúčtování daně na rok 2018. 

 

6) Změna účetního - předáno paní Zemanové. 

 

7) Granty – požádali jsme kraj o grant na zánovní osmu a reprezentanty. 

Nabídka použité lodi Wintech(2015).  Cena: 530.000,- Kč – zatím čekáme na vývoj financí. 

 

8) Nutné úpravy loděnice z důvodu nárůstu lodního parku  
Hala SŠ 
Vyklizení školní haly tak, aby vněm bylo možno uskladnit 20 skifů: 
Vyklizení a následná likvidace asi 50 ks vesel cca 6 pneumatik. 
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 určené lodě, vesla v úchytech, krakorce u neokrakorcovaných lodí a obaly na lodě 
v taškách. 3 osmy, 8 dvojkových lodí                                                                               
Horní kóje – čtyřkové dvojkové lodě a skify 
Odvezení všeho nelodního materiálu tj. stoly židle zbytečné posilovací stroje. Požádáme P.Hanče. 
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. 
 

    



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

 

10) Jarní rozveslování Gavirate – schválen příspěvek klubu jednotlivým členům. Viz. příloha 

 

11) Nominace našich rozhodčích na regaty ČVS v roce 2019. Připraví R.Gwozdiak. 

 

12) 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.  Zjistíme možnost klubového pojištění při srážce naší lodi (p. Harantová) 

 

13) Doškolovací seminář pro trenéry veslování se uskuteční v Račicích v neděli 17. 2. 2019. Jedeme 

tranzitem v 6,45 od M.Kubrychta. 

 

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

 

15) Kombinézy – objednáme sady ve standardních velikostech u firmy Jersey53.  

Řešíme slabé nepromokavé bundy s potiskem. 

 

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

nový stan. 

 

17) Zasklení oken v kuchyňce, dílně a kójích. 

 

18) Oprava krakorců na Ohebu. Vezeme do Račic a předáme Z.Žabovi. 

 

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

sendviče.  

 

20) Prodloužení domény cvkpardubice.cz – zaplaceno. 

 

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 jsme dostali 4 nafukovací záchranné vesty pro děti. 

 

http://www.olympic.cz/pojisteni


24) Výbor schválil nové odměňování mladých trenérů. 

 

25) Přihlásíme vybrané žáky a žákyně na rehabilitační prohlídku a cvičení. Cena 50,-Kč/os. 

 

26) Zdravotní prohlídky –rozpis připraví D.Netíková. 

 

27) Objednávky ubytování na závodech připraví D.Netíková. 

 

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

 

Termín příští schůze: Středa 6.3. 2019 od 17,00 na SG. 


