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Veslařským klub ům/oddíl ům  Českého vesla řského svazu  
 
 

 Předsednictvo Českého veslařského svazu na svém jednání dne 11.3.2009 rozhodlo o prodeji 
veslařských lodí dražbou, která se bude konat v Račicích 
 

v sobotu 2.kv ětna 2009, 
 

po skončení kontrolních veslařských závodů, hodina bude oznámena rozhlasem. 
 
 Lodě budou vystaveny  v pátek dne 1.května 2009 od 14:00 hodin do 16:00 hodin v nové 
loděnici. 
 
 Dražení se mohou zúčastnit zástupci klubů/oddílů tabulkami, které obdrží při zahájení dražby 
proti předložení oficiálního pověřovacího dopisu svého klubu/oddílu. Navyšování ceny je možno po 
tisícikorunách. 
 
 Vydražitelé podepíší na místě  smlouvu se závazkem, že vydražená cena bude uhrazena 
podle výzvy sekretariátu na účet Českého veslařského svazu.V případě nepodepsání smlouvy nebo 
nesplnění splatnosti bude vyzván zájemce s druhou, resp. další nejvyšší nabídkou. Po podepsání 
smlouvy může vydražitel převzít materiál po dohodě se správou skladu Českého veslařského svazu 
v Račicích. 
 
 Vydražitel souhlasí se stavem vydražené lodě, v jakém ji shlédl při vystavení. Reklamace 
nemohou být přijaty. Souhlasí s podmínkou, že vydražený materiál zůstane v majetku klubu/oddílu po 
dobu 3 let. Zakoupený materiál není možno hradit z dotací Českého veslařského svazu. 
 
Inv.č.  loď   výrobce  rok  vyvolávací cena 
 
1/3-4  dvojka bez korm. Empacher  1984  25.000,- Kč 
1/3-6  dvojka bez korm. Empacher  1985  25.000,- Kč 
1/3-9  dvojka bez korm. Empacher  1987  25.000,- Kč 
1/6-2  čtyřka bez korm. Empacher  1987  40.000,- Kč 
1/6-5  čtyřka bez korm. Empacher  1991  40.000,- Kč 
1/8-5  osma   Empacher  1991  80.000,- Kč 
1/1-5  skif   Stâmpfli  1983    1.000,- Kč 
1/5-3 x  čtyřka párová  Stâmpfli  1985  15.000,- Kč 
 
x/ Tato čtyřka má poškozenou obšívku. Bude dražena jen v případě, že do doby    
    dražby bude odborně opravena. 
 
V Praze dne 12.3.2009 
 
Jaroslav Krupička 
Předseda majetkové komise ČVS     


