Český veslařský klub v Brně o. s.

JARNÍ OBĚŽNÍK 2013
Vážené členky, vážení členové, vážení rodiče,

chtěl bych Vás touto cestou pozdravit v úvodu právě začínající veslařské sezóny.
V loňském roce jsme oslavili 100 let své existence. Proběhla výstava k tomuto výročí i samotná
oslava v areálu ČVK Brno na přehradě. Klub prošel významnou transformací, ve které chceme
pokračovat i v letošním roce.

V roce 2013 plánujeme pro naše závodníky celkem 18 veslařských závodů.
Do programu jsou kromě obvyklých lokací zařazeny i mezinárodní regata v rakouském Villachu
a Masters Regatta ve Varese. Novinkou je také Chalupa Cup v Jindřichově Hradci, který by měl
celou závodní sezonu uzavřít. Kompletní termínová listina je k dispozici na internetových
stránkách klubu.

Trenérský tým se od 1. dubna rozšíří o nového člena, a to hlavního trenéra. Tím se stal
Adam Michálek, odchovanec VK Hodonín, bývalý závodník Dukly Praha a dvojnásobný
účastník olympijských her (1996 a 2004). Hlavní trenér bude mít na starosti sportovní činnost
celého klubu, dále povede tréninkovou skupinu juniorů a mužů. Organizační tým v nedávné
době posílila Romana Macasová, která je od nového roku hospodářkou klubu. Dále pak pan
Antonín Marek, který má na starosti evidenci členů a výběr členských příspěvků.

Tréninková příprava na první letošní veslařský závod (MČR na dlouhé dráze v Hoříně)
byla započata 7. března na řece v Jundrově. Od počátku jí provází chladné počasí, které poměrně
značně komplikuje první kilometry na vodě. 21. března odjela tréninková skupina mužů
a juniorek na soustředění do severoitalského města Varese, kde se připravují na stejnojmenném
jezeře. Výprava je částečně financována firmou Triexpert.

Firma Triexpert dále sponzorsky zajistila běžeckou obuv a oblečení pro většinu členů
v kategorii dorostenci, dorostenky, junioři a juniorky. Na své náklady taktéž vybavila veslařskou
posilovnu novými posilovacími stroji, veslařskými trenažéry, spinningovými koly a dalším
sportovním vybavením.
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V loňském roce byl pořízen nový vlek na přepravu lodí a závodní skif. Na konci roku se
nám také podařilo obdržet dotaci na nákup nového lodního motoru pro motorový člun. Původní
dřevěný člun prošel kompletní opravou. V letošním roce je naší snahou zakoupit dvojskif, pro
potřeby žákovských kategorií. Pro žáky je také určen skif Stämpfli, který prošel v nedávné době
repasí u firmy Roseman.

Výše členských příspěvků byla v letošním roce stanovena pro aktivní veslaře, žactvo,
mládež a studenty v prezenční formě do 26 let na 3000 Kč. Dospělí, kteří se aktivně neúčastní
závodů českého poháru, mají stanoven příspěvek ve výši 4000 Kč. Důchodci, trenéři, dále pak
nově příchozí žactvo, mládež a studenty platí 1000 Kč. Termín pro zaplacení příspěvků byl
stanoven na 31.března. Příspěvky jsou základní povinností členů vůči klubu. Informace ke
způsobu platby naleznete na webu, v sekci Náš klub / úřední deska.

Během dubna proběhne organizovaný nábor nových členů na základních a středních
školách. Přijímáme holky a kluky ve věku od 10 do 18 let. Souběžně s náborem spustíme
plakátovou kampaň v prostředcích městské hromadné dopravy. Dále ve stejném měsíci proběhne
kampaň na rádiu Kiss Hády.

Pod vedením Michala Zelinky byla vzkříšena tradice veslování na gigových lodích. Byl
založen Klub historického veslování, který bude tuto tradici rozvíjet. Prvořadým úkolem je
oprava gigové osma, kterou disponujeme jako jeden z mála klubů v ČR. Současná tréninková
příprava je směřována na start klubové osmy na jubilejních 100. Primátorkách, které se konají
v červnu v Praze.

Závěrem vyhlašuji jarní brigádu na úklid areálu na přehradě, která se bude konat v neděli
7. dubna od 10 hodin. Jedná se především o úklid dřevin. Následující sobotu budou v Brně
probíhat Jarní závody, na které jsou všichni příznivci klubu srdečně zváni.

Přeji všem členům závodního družstva úspěšnou sportovní sezónu 2013 a těším se
na viděnou ve středisku na přehradě.
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