Český veslařský klub v Brně o. s.

JARNÍ OBĚŽNÍK 2014
Vážené členky, vážení členové, vážení rodiče,

chtěl bych Vás touto cestou pozdravit v úvodu právě začínající 103. veslařské sezóny
našeho klubu. Díky nadprůměrně teplému počasí jsme postavili plato již 1. března a začali
s tréninkovou přípravou na vodě. Vybrané posádky z kategorií dorostenky, junioři, muži
a ženy odjely na jarní soustředění do Italského Gavirate. První závody absolvujeme 12. dubna,
jedná se o Mistroství ČR na dlouhé dráze. Závody v Uherském Hradišti letos nahrazujeme
regatou v Piešťanech. Novinkou je také 6km test SCM na vodě, který se jede v půli října, shodou
okolností v již zmiňovaném Uh. Hradišti. Doufáme, že budou naši závodníci nominováni taktéž
na některou z mezinárodních soutěží, ať již v mládežnických či seniorských kategoriích.
Kompletní termínová listina je k dispozici na internetových stránkách klubu.

Trenérský tým se letos ustálil na počtu 6 lidí. Pod vedením Adama Michálka dále pracují
Barbora Vařeková, Vladimír Litera, Michal Doubek, Jiří Šmarda a Lukáš Slavíček. Členská
základna se nám rozrostla především v kategorii žactva, vítáme proto zájemce o pomoc
s tréninkem v této věkové kategorii. Pro větší bezpečnost a metodické vedení tréninku jsme
zakoupili druhý menší motorový člun, společně s použitou dvojgaráží na jeho parkování.

Do lodního parku a dalšího vybavení (vlek na lodě, motorové čluny) jsme z klubového
účtu investovali za uplynulé 2 roky více než 700 tisíc korun a stále je to málo. Aby byly naše
další nákupy systematické, tak jsme nechali vypracovat plán obnovy lodního parku, kde jsou
taktéž určeny lodní kategorie, které je potřeba zajistit přednostně. Jelikož nejsme schopni tyto
lodě financovat pouze z dotací a vlastních zdrojů, nebo jen v nedostatečném tempu, tak jsme se
rozhodli pro vytvoření Lodního fondu. Tam mohou všichni členové, rodiče i sponzoři vkládat
dobrovolné příspěvky. Doposavad bylo vybráno přes 98 tisíc Kč. Zde bych chtěl požádat
všechny, kteří jsou schopni přispět buď osobně, nebo pomocí předání kontaktu na sponzory, aby
tak učinili. Někteří členové si již nastavili měsíční trvalé příkazy a podporují takto financování
lodí průběžně. Seznam všech dárců a instrukce k platbě jsou dostupné na webu v sekci Náš klub /
pro sponzory. Děkujeme. Další možností je oprava starých nepojízdných lodí. Takto byl loni
opraven skif Hudeček (spoluúčast Michal Zelinka), další dva skify a dvě dvojky na opravu čekají.

Český veslařský klub v Brně o. s.
Pro zájemce je možné si tyto lodě „adoptovat“. Podpora chodu klubu nemusí být jen finanční.
V nedávné době nám byly darovány dvě sprchové růžice, deset litrů dezinfekce na trenažery, fén
na vlasy, maso na jarní soustředění a další drobné dary (Eduard Göpfert, Karel Kopřiva, Pavel
Novotný, Petra Čadová a další). Aktuálně řešíme možnost zařídit co nejlevněji barvy pro natření
garáže na motorové čluny. Barvy budou třeba také na dřevěné obložení budovy, železné schody,
zábradlí terasy a vrata loděnic. Budeme rádi za jakékoliv tipy.

V neposlední řadě bych zmínil investice partnerů z firmy Triexpert. Tato firma vybavila již
v předloňském roce posilovnu novými stroji a činkami, poskytla 4 veslařské trenažéry. Dále
zakoupila lodní materiál pro mužskou složku, bez kterého by nebylo možné dosáhnout loňských
závodních výsledků. Sponzorsky obula mládež běžeckými botami a poskytla další sportovní
vybavení, v celkové hodnotě asi 50 tisíc korun. Triexpert financoval výrobu kolejnic v loděnicích
pod gigovou a závodní osmu, reklamu v rádiu, dopravu a další akce. Velký dík patří Janu
Lepierovi za rozjetí projektu hlavního trenéra. Na tomto místě bych také rád zpětně poděkoval
Bronislavu Sedláčkovi za poskytnutí půjčky na nákup vleku na lodě. Dále děkuji Barboře
Vařekové a Sanderu Roosendaalovi za organizaci dvou firemních akcí, které klubu přinesly přes
26 tisíc korun, a Vladimíru Literovi za akce Zvěřinové hody a Vepřové hody.

Výše členských příspěvků byla v letošním roce stanovena pro žactvo na 3000 Kč, pro
mládež a studenty do 26 let na 5000 Kč. Ostatní dospělí mají stanoven příspěvek ve výši
6000 Kč. Nováčci do 15 let platí příspěvek 2000 Kč, pro důchodce a trenéry byla stanovena sazba
1000 Kč. Termín pro zaplacení příspěvků je jako loni 31. března. Po tomto termínu není možné
bez zaplacení využívat sportovní zázemí a vybavení klubu, pokud nebyl domluven individuální
odklad platby. Příspěvky jsou základní povinností členů vůči klubu. Informace ke způsobu platby
a o snížení poplatku pro vybrané skupiny naleznete na webu, v sekci Náš klub / úřední deska.

Od letošní sezóny budeme závodit v nových dresech. Aktuálně se vytváří jejich design,
jejich dotovaná cena bude 250Kč/kus. Tyto dresy budou povinné pro všechny závodníky na
bodovaných závodech Českého poháru, nejsou určeny k tréninku.

V loňském roce došlo k výraznému rozšíření členské základny. Formou náboru bylo
navštíveno 50 základních a středních škol, proběhla plakátová kampaň v MHD a rádiová kampaň,
reklama na internetu, poté akce na ZŠ Heyrovského, Ignis Brunensis a výstavě Sport life.
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Žákovské družstvo se rozrostlo na více než 20 závodníků. V roce 2011 startovali na Moravě
2 žáci, v roce 2012 8 žáků a 2 žákyně, v loňském roce byl oblastní přebor bohužel zrušen. Naši
mladší žáci loni obsadili celkové 4. místo v poháru ČR, trenéry byli M.Doubek, Šmarda a Herber.
Dorostenci měli medaili na MČR, dívčí družstvo nabírá na síle. V mužské složce se během roku
povedlo vytvořit početnou skupinu závodníků, do níž jsme získali dva nové veslaře - Literu z LS
Brno a Viktoru z VK Hodonín. V ženách byla posilou Barbora Vařeková. Celkově muži obsadili
4. místo v poháru ČR, získali několik medailí na MČR, byli čtvrtí na Primátorkách (Vařeková
v ženách druhá). Tři junioři a jeden dorostenec se v listopadu probojovali do střediska SCM.
Masters závodníci dosáhli počtu skoro 30 lidí. Vyhráli Primátorky i neoficiální MS ve Varese.

Pod vedením Michala Zelinky byla loni vzkříšena tradice veslování na gigových lodích.
Gigová osma startovala jak na Mistrovství Moravy, tak na Mistrovství ČR masters v Třeboni.
Vyvrcholením byl start na jubilejních 100. Primátorkách, které se konaly v září v Praze.
Reportáže o osmě byly několikrát odvysílány Česku televizí, jednou i v hlavní zpravodajské
relaci. Gigoví veslaři si osmu Josef Kadlec svépomocně opravili, opravu i sami financovali. Pro
letošek má tato skupina v plánu startovat na stejných závodech. Snahou je také realizovat
ukázkovou jízdu čtyř gigových lodí při Mezinárodní regatě mládeže v Brně.

Na 5. dubna je od 10 hodin vyhlášena Jarní brigáda v areálu loděnice na přehradě. Náplní
práce bude hrabání listí, uklízení větví, rozvoz písku pod stojany na lodě atd. Pracovní rukavice
a oblečení s sebou. Každý člen starší 15 let má brigádnickou povinnost ve výši 12 hodin ročně.
Brigády je možné v průběhu roku odpracovat různým způsobem, evidenci vede Tomáš Emr.
Každá neodpracovaná hodina je sankcionována částkou 400Kč, platí pro členy starší 18 let.

Posledních pár týdnů se šíří mezi členy klubu pomluvy a nepravdy ohledně hospodaření,
financování trenérů a dalších témat. Atmosféra na klubu je tím poškozena a členové, kterých se
pomluvy týkají, by se k nim rádi vyjádřili. Ve čtvrtek 3. dubna v 18 hodin proběhne v klubovně
schůzka s výborem klubu, kdo má zájem o ujasnění šířících se nepravd, je na ni srdečně zván.

Přeji všem členům závodního družstva úspěšnou sportovní sezónu 2014 a těším se
na viděnou v naší loděnici na přehradě.

Ing. Tomáš Nahodil, předseda klubu

