
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

úterý 21.4.2020 v 17,00 na Arose 

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

 

1) Dodržování základních pravidel při individuálních trénincích! 

Výbor klubu důrazně upozorňuje na dodržování základních pravidel při individuálních 

trénincích! 

 Zásadně noste  na břehu  roušky! 

 Dodržujte vzdálenosti mezi sebou,  nevytvářejte skupiny a hloučky a těsným kontaktem! 

 Nevyužívejte vnitřní  prostory - šatny, sprchy! 

 Používejte dezinfekci! 

 

2) Regata Bohemians  -závodit se bude na pevném veslařském trenažéru Concept2 s výzvou: 

ujeď za 4 minuty co nejvíce metrů v termínu od 18. 4. do 22. 4.! 

 

3) Mistrovství oblastí ČVS 2020 - navrhujeme 22. - 23. 8. 2020 (ne 3. - 4. 10. 2020). 

 

4) Brigáda- motoráky na vodu, u klubového je třeba odebrat motor, obrátit a zalepit dno. Přivaření 

pantů spodních levých vrat, rozpěry na garáži motoráků, klapaček na plechové plato, oprava 

dřevěné podlahy u motoráků, přemístění lodí pod přístřeškem, úprava uložení dvojek v horní 

levé kóji, oprava nebo nákup dveří a klik do šaten, vzorný úklid kójí loděnice.  

 

5) Budeme žádat investiční dotaci od kraje na 2-. Oslovili jsme Michala Vabrouška ohledně nákupu 

dvojky "bez" Filippi F17 85-90kg s alu wing krakorcem ex-demo rok výroby 2019 - v létě byla 

volná. Cena bude 248.000 + DPH. 

 

6) Schválen nákup mořského skifa pro novou olympijskou disciplínu.  

Má dva krákorce - zadní křídla s rychloupínáním - klasický s vyložením 160 cm a výškou nad 

slajdem 16 cm a dětský s vyložením 155 cm a výškou 14,5 cm 

 

7) Výbor schválil soudní poplatek za žalobu na MŠMT. 

 

8) Dodány nové kombinézy – k vyzvednutí u Dity. 1000,- Kč. 

 



9) Dokončíme označení všech lodí – necháme vyrobit jmenovky na lodě Izis, Martin, Verunka, Eliška, 

Hradiště, Batul, Hýta!  

Nová párovka je Morfeus, stará je Apollo, Wintech Artemis, Swift po Mady Nemesis a Filipka pro 

Zuzanku Hádes. Osma Labe. Nový dvojskif Palda. Nová párovka Pardubice. Označení obalů! 

Vyvěsíme závaznou kompletní tabulku rozdělení lodí s příslušnými vesly! U žactva informativní 

rozdělení do lodí. 

 

10) Téměř dokončena opravu seker -nejpozději do konce dubna! 

 

11) Koupíme 4 nepárová vesla pro novou osmu, další 4 SG. 

 

12) Sportovní park – naše plato, řádné označení, máme 8.- 13. srpna. Dořešíme kotvení našeho plata. 

 

13) Prověříme možnost nákupu přenosné Reprosoustavy např. IBIZA PA System PORT15VHF-BT Ibiza 

za pronájem klubovny elektrikářům. 

 

14) Na podzim koupíme trenažér na Arosu. Lepší trenažéry označíme a nebudou pro výcvik nováčků. 

 

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

trojboj – trenažér, pětiskok, medicinbal (člunkový běh). Vypsání soutěže do 15. 6. 2020 na 

perglerova@veslo.cz. 

 

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

 

 

Termín příští schůze:  

https://aparatury-pro-univerzalni-pouziti.heureka.cz/ibiza-port15vhf-bt-3/specifikace/#section

