
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

Pondělí  29. 6. 2020 v 17,00 na Arose 

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

 

1) Valná hromada ČVS 

Příští rok nový ústřední trenér. 

Sportovní stipendium na VŠ – 15 000,-Kč. 

Pouze 2 sportovní centra  - mužů a žen. 

Registrace cizinců – dlouhodobé studium a pobyt doložit s registrací. 

Krátkodobé hostování za mateřský klub v regatách určených Vypsáním – např. Družstva. 

Hamr – nepřijat za řádného člena, bude žádat příští rok. 

VK Haná – přijata – H Rowing – sídlí cca 10 km jižně od Olomouce – Drahlov. 

Primátorky – finále v neděli 12,30 – 16,30 TV, Masters neděle dopoledne.  

6.2.2021 MČR trenažéry Hodonín – i žactvo. 

 

2) Vypouštění kanálu mexickou firmou Cemex – musíme se všichni obrátit na své známé politiky. 

 

3) Tréninky žactva na Arose o prázdninách PO až ČT od 15.00 do 16,00. Mimo soustředění na Seči. 

 

4) 11. – 12. 7. sloučení kontrolních závodů dorostu s KZ juniorů a juniorek  

 

5) 15.-16.8. MČR Masters 2020 s mezinárodní účastí v Třeboni – výbor schválil žádosti o zapůjčení 

lodí a zaplacení startovného za podmínky zhotovení nové podlahy u motoráků a zavedení 

elektřiny do kanceláře trenérů do konce července. Na lodích se může trénovat od srpna. 

 

6) U klubového motoráku je třeba odebrat motor s ovládáním, obrátit a zalepit dno a následně 

osadit motor po kanoistech.  Zodpovídá L. Kubrycht  31.7. 2020 

 Rozpěry na garáži motoráků – požádáme p. Švába, zodpovídá Mejzlík 

 Oprava dřevěné podlahy u motoráků provedou veteráni, postup vysvětlí Mejzlík 

Muži veteráni: Zodpovídá  Gwozdiak 31.7. 2020, 

 Úprava uložení dvojek v horní levé kóji, Muži veteráni, zodpovídá  R. Janák 31.8.2020 

 Oprava nebo nákup dveří a klik do šaten. Muži veteráni, zodpovídá Hauk 31.8.2020 

 

7) Příhodové zajistí opravu a revizi elektroinstalací za pronájem klubovny elektrikářům. 



8) Soustředění na Seči – žactvo neděle 16.8 až pátek 21.8. , dorost pátek 21.8 až pátek 28.8. 

24.-28.  Příměstský tábor 

6. 9.   Lysá nad Labem    

12.-13.9. Brandýs nad Labem  

19.-20.9. Praha 107. Primátorky  - v pátek jedeme mladší žactvo, sobota kvalifikace 

26.-28.9. Račice MČR žactva, U23 a seniorů 

 

9) Zapůjčíme lodě ČVS pro reprezentaci a Letní tábor v Račicích 12.-19.7.2020. 

 

10) Sportovní park – požádali jsme o ukotvení našeho plata, řádné označení, máme 8.- 13. srpna.  

 

11) Objednán motorový člun SPEEDOBOAT 250. Osadíme náš motor Honda BF 20D 14,7 kW. 

 

12) S Povodím Labe a SPS dořešíme provozování našeho vývaziště: 

 Máme kladné stanovisko Povodí Labe 

 Požádáme o stanovisko k umístění SPS. 

 Se stanovisky Povodí Labe  a SPS pak požádáme o Závazné stanovisko dle §17 zák. č. 

254/201 Vodoprávní úřad 

 Po vydání stanoviska vodoprávního úřadu uzavřeme s Povodím Labe nájemní smlouvu 

(cena vychází z velikosti mola, velikosti pronajatého pozemku, počtu a druhu vyvázaných 

plavidel, komerční/nekomerční využití - je popsáno na základě žádosti ve stanovisku PLa). 

 Nakonec si opatříme Rozhodnutí o provozování znovu od SPS. 

 

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

 

14) Zvažujeme nákup benzínového křovinořezu např. VeGA BC525PRO  4 655,-Kč. Zatím zapůjčíme. 

 

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

trenažér, pětiskok, venkovní běh na 500 a 1000 m. Vytvoříme bodovací tabulky.   

 

16) Objednáme nepárové havlinky náhradní díly na lodě. 

 

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

 

Termín příští schůze: úterý 1.9.2020 v 17,30 na Arose 

https://www.speedoboat.cz/strana/konfigurator-speedoboat-a12/
https://krovinorezy.heureka.cz/vega-bc525pro/specifikace/#section

