
Zápis z výboru ČVK Pardubice 
 

úterý 31.8. 2021 v 17,30 na Arose  

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

M.Kubrycht 

Září     

11.-12.9. Brandýs n. Labem  54. Polabský pohár, 2 vleky 

18.-19.9. Praha 108. Primátorky  

24. 9.  Račice Mistrovství ČR ve sprintu - první vlek 

25.-26. 9.  Račice Finále Poháru ČR a MČR družstev – druhý vlek 

Říjen     

8.-10.10. Uherské Hradiště 6 km 

9.-10.10. Mnichov ME juniorů - NOVÝ TERMÍN 

16.10. Arosa Oslava 80.let klubu 

Prosinec   

18.12. Hala SG Pardubický vánoční víceboj 

 

1) Valnou hromadu uspořádáme ve čtvrtek 9. září od 18.00 na Arose dle pokynů vlády a našich 
stanov. Na programu bude mimo jiné volba výboru a úprava stanov a výše příspěvků od roku 
2022. 
·           Volba mandátové a návrhové komise 
·           Zpráva předsedy o činnosti výboru 
·           Zpráva místopředsedy o sportovní činnosti 
·           Zpráva hospodářky o hospodaření za rok 2020 
·           Vyhodnocení nejlepších sportovců klubu za rok 2020 
·           Úprava stanov a výše příspěvků od roku 2022 
·           Diskuze 
·           Volba nového výboru 
·           Usnesení Valné hromady (Přítomni, Prezenční listina) 
·           Závěr 

Přispívajícím členem se může stát fyzická osoba se zájmem o veslařský sport, která chce 

podporovat činnost Spolku. O přijetí  Člena s přispívajícím členstvím rozhoduje Výkonný výbor. 

Přispívající člen za Spolek sportovně nesoutěží a nevyužívá zařízení a prostory klubu k vlastnímu 

sportování. Z tohoto důvodu se na Přispívajícího člena vztahují pouze práva a povinnosti Člena 

stanovená těmito Stanovami a vnitřními předpisy Spolku, které se přímo nevztahují   k 

sportovnímu soutěžení a vlastnímu sportování.  Dále nemá Přispívající člen právo hlasovat na 

Valné hromadě a být volen do Výkonného výboru. 

Smyslem je umožnit členství zájemcům, kteří chtějí podporovat činnost ČVK Pardubice, ale z 

různých důvodů nemohou nebo nechtějí být členy s plným členstvím.  Takovýto člen by pak mohl 

přijít na AROSU mezi veslaře a cítit určitou sounáležitost s klubem a necítit se pouze jako host.   

Skutečnost, že tito členové nebudou využívat lodě a nemohou se účastnit na řízení klubu bude 

vyjádřeno v nižším ročním členském příspěvku, který výbor navrhuje ve výši 500 Kč. 

 



Příspěvky! 

Přispívající člen:        500,- Kč 

Přípravka (do 10 let):        3000,- Kč 

Mládež, včetně U23, pravidelně závodících dospělých a Masters:  4000,- Kč 

Členové výboru a trenéři, kteří pravidelně veslují:    3000,- Kč 

Masters nezávodící, trénují jen na Arose:     3000,- Kč 
       

2) Výbor připravuje na sobotu 16. října od 10.00 oslavy 80. let klubu.  

Sportovní program: 

10.00 hod. - distanční závod na 8 km 

14.00 hod. - tradiční ŽÁBA, pojedeme 4- MIX, 8+MIX a žactvo 4x+ MIX, 

 projížďky bývalých veslařů, Australani, trenažery 

Společenská část oslav  

17,00 hod. – přivítání, proslovy hostů (Netolický,Charvát,Šebek,Rychtecký,Kozel,Novák….) 

17,30 hod. komentovaná prohlídka loděnice 

18.00 hod. – posezení u ohně 

20.00 hod. - k tanci hraje kapela Red Guitars. 

Zveme všechny členy klubu, rodiče, příbuzné a přátele klubu! 

Občerstvení- 3 sudy piva, 2 sudy limo, uzené a klobásy do udírny, sýry, pečivo z Uherska, káva, čaj, 

cukr, mléko, hořčice, okurky….. 

Historie klubu, doplnit foto, kasa na dobrovolný příspěvek 

pozvání hostů, rodičů a přátel, TV 

3) Nejlepší veslař klubu – poukázky na klubové oblečení 350,-Kč a 500,-Kč. 

 

4) Koupíme 2 plastové stoly a 10 židlí. 

 

5) Zapůjčíme kontejner na úklid Arosy. 

 
6) Opravíme garáž pro třetí člun. Přeneseme garáž na plováky – SG a následně přivaříme a natřeme. 

 

7) Na valnou hromadu připravíme návrh na nové čestné členy. Alois Kunst, Jiří Paleta, Luděk Slavík 

 

8) Pardubický vánoční víceboj – sobota 18.12.2021 hala SG Pardubice. Trenažéry, pětiskok, běh 500 a 

1000 m na tartanu SG, plavání. 

 

Termín příští schůze: úterý 5.10. 2021 v 17,30 na Arose 


