
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

pondělí  31. 1. 2022 v 16,30 na SG 

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

L.Mejzlík, 

       
1) CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT  

05.02.2022   III. kolo Poháru ČR 2021-2022  Děčín – Panchártek, Šanda 

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

 

Mistrovství ČR žactva 2021 – 2022 ve vícebojích  

12.03.2022  Olomoucký triatlon    Olomouc 

 

 

2) V sobotu 26.3. v 10.00 pořádáme Distanční závod bratří Mejzlíků na 8 km. 

 

3) Pokračujeme v trénincích dle platných covidových opatření. 

 

4) Příprava valné hromady a vyhlášení – Libor+1,Martin+1,Tomáš+1,Karel+1,Lumir 

Předsednictvo projednalo předložené materiály ke schválení valnou hromadou a k jednotlivým návrhům přijalo 

stanovisko doporučení nebo nedoporučení ke schválení. Konkrétní znění dokumentů bude zasláno 

prostřednictvím generálního sekretáře do pátku 21.1.2022. 

Níže názvy projednaných dokumentů a stanovisko předsednictva. 

a) Zakládací listina České veslování s.r.o.- DOPORUČENO- předmět činnosti obchod s lihem? 

b) Principy dohody o narovnání se společností Cemex- DOPORUČENO 

c) Návrh na změnu formátu MČR družstev- R. Vondrák (9 klubů + 3x výběr oblastí)- NEDOPORUČENO 

d) Návrh změny formátu MČR družstev- skupina A,B- NEDOPORUČENO 

e) Návrh společenské komise na jmenování čestných členů ČVS -DOPORUČENO 

f) Návrh STK na změny v přestupním řádu (přestupová okna)- DOPORUČENO – navrhujeme k 15.3.a 15.9. 

g) Návrh komise rozhodčích na úpravu řádu (vážení kormidelníků, používání vesel se státním symbolem)- 

DOPORUČENO 

h) Návrh VK Hodonín na změnu řádů (registrace cizích státních příslušníků)- NEDOPORUČENO 

i) Návrh VK Hodonín o doplnění článku 15 (vymezení diváckých prostor)- DOPORUČENO 

 

5) Opravíme garáž pro třetí člun. V prosinci přeneseme garáž na plováky a následně přivaříme a natřeme. 

 

6) Prověříme nákup a montáž čipového zabezpečení dveří na Arose. L.Kubrycht jedná sfirmou ProElsyco – montáž 

březen 2022. 50,-Kč za čip od dorostu výše. Zpracujeme instrukce pro používání a zodpovědnost. 

 

7) Prověříme nákup a montáž časových spínačů na jističe přímotopů. Řešíme s M.Příhodou. Poptáváme firmy. Výbor 

důrazně žádá všechny trénující na Arose o úsporu elektřiny! 

 

8) Naučíme se zpracovávat naše závody ve Sportisu. L.Kubrycht 

 

http://www.proelsyco.cz/


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

Studenti VŠ musí být aktivními studenty (případně již ukončili studium v aktuálním kalendářním roce)  a musí být 

evidováni v systému SPORTIS pod příslušnou VŠ, závodní registrace v rámci ČVS se nepožaduje.   

Disciplíny:  
2x MIX  studenti VŠ  

4x+ MIX studenti VŠ 

  8x MIX  studenti VŠ 

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

Podmínku alespoň 2 lodě, případně by se závod zrušil. 

 

10) Elektrika na vleku – necháme nainstalovat nový kabel. 

 

11) Vyúčtování – Můj klub, údržba, město, kraj. 

 

12) Oprava světla nad vchodovými dveřmi. 

 

13) Rozdělení lodí. 

 

14) Předběžně schváleno umístění plakátu Vinařského půlmaratonu. 

 

15) Ucházíme se o Závody příbřežního veslování 27. 8. 2022 na Seči. 

 

16) Přesuneme 1x Empacher a Hudson do hangáru. Řešíme umístění čtyřek, nového skifu a dvojskifu. 

 

17) Příspěvky do konce února. Specifický symbol u platby. 

 

18) Prověříme seznam našich rozhodčích a nominujeme na naše závody. 

 

19) Prohlídky, registračky. 

 

20) Nalepíme chybějící gumy na krakorce pod lodě. 

 

21) Opravíme logo kraje na našich stránkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín příští schůze: úterý 1. 3. 2022 v 16,30 na SG 


