JARNÍ OBĚŽNÍK ČVK BRNO 2015
Vážené členky, vážení členové, vážení rodiče,

chtěl bych Vás touto cestou pozdravit na začátku letošní veslařské sezóny. Díky extrémně
brzkému termínu prvních závodů (Mistroství ČR na dlouhé dráze 4. dubna v Hoříně) zahájili naši
dorostenci již tuto sobotu tréninkovou přípravou na vodě. Vybrané posádky z kategorií junioři
a muži odjíždí 15. března na soustředění do Italského Gavirate. Termínová listina letos vychází
z té loňské, předpokládáme ovšem více nominovaných závodníků na mezinárodní soutěže, ať již
v mládežnických či seniorských kategoriích. Kompletní termínová listina je k dispozici na
internetových stránkách klubu.
Trenérský tým se letos pracuje ve složení: Adam Michálek, Jaromír Doubek, Romana
Macasová, Michal Doubek, Petra Grexová a Petra Svobodová. Vítáme další zájemce o pomoc
s tréninkem věkové kategorie žactva a příchozích nováčků. Případní zájemci se prosím hlaste
u hlavního trenéra, tato práce je finančně ohodnocena. Pro větší bezpečnost a metodické vedení
tréninku jsme zakoupili další motorový člun, který je trenérům k dispozici.
Do lodního parku pro letošní sezóny přibylo 5 nových lodí. Zakoupili jsme kombi čtyřku
s kormidelníkem pro žactvo, dvojku juniorů a dvojku/dvojskif dorostenek. Skif juniorů a dvojka
mužů lehkých vah je pronajata. Lodě budou 11. dubna pokřtěny, viz poslední odstavec oběžníku.
S nákupem lodí nám pomáhá Lodní fond, který byl založen v listopadu 2013. Tam mohou všichni
členové, rodiče i sponzoři vkládat dobrovolné příspěvky na nákup lodí. Dále do něj plynou
výnosy ze společenských akcí na klubu. Z počátku se některým tato myšlenka jevila jako utopie
a projekt, který nemůže fungovat. Výsledek je za prvních 14 měsíců následovný: v roce 2013 za
2 měsíce vybráno 93 tisíc a v roce 2014 dalších 115 tisíc Kč. Celkem tedy vybráno 208 tisíc,
vyčerpáno 160 tisíc a zůstatek k 31. 12. 2014 činil 48 tisíc. Srdečně děkujeme všem dárcům za
podporu a doufáme, že tato myšlenka bude dále úspěšně pokračovat. 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 Klub / pro sponzory. Pro letošní rok je našim
snem nákup ojeté osmy, která by sloužila většině věkových kategorií.
Dále děkujeme za podporu hlavním partnerům klubu, kterými pro rok 2014 byly
následovné firmy, v abecedním pořadí: Bartosini, Kleis, Milt a Triexpert.

Výše členských příspěvků se pro letošní rok nemění. Pro rekapitulaci jsou pásma
následovná: žactvo 3000 Kč, mládež a studenty do 26 let 5000 Kč, ostatní dospělí 6000 Kč,
nováčci do 15 let 2000 Kč, důchodci a trenéři 1000 Kč. Termín pro zaplacení příspěvků je
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 Klub / úřední deska.

Aktuálně probíhá ve spolupráci s firmou ATEX návrh kolekce sportovního oblečení
v klubových barvách. Kolekce by měla být dostupná k nahlédnutí a objednání v průběhu
nadcházejícího měsíce.

V červenci organizujeme ve dvou termínech příměstský tábor pro mládež ve věku
od 10 do 14 let. Náplní budou základy veslařského výcviku, míčové hry a dobrodružné výpravy
v okolí Brněnské přehrady. Budeme rádi, když se zmíníte svým přátelům a známým. Leták
naleznete v příloze. Více informací u Romany Macasové.

V prosinci bylo založeno Sdružení veslařů a přátel gigové osmy, které navazuje na
předešlou činnost „Klubu historického veslování“. Jedná se o dobrovolné sdružení členů či přátel
klubu. Náplň činnosti je oživení a rozvíjení společenského (klubového) života v prostorách
veslařského klubu, účast jak aktivně tak přítomností na akcích jak klubu tak i sdružení, propagace
veslování jako sportu a klubu ČVK Brno, navázání na historické tradice klubu. Pro ty, kterým se
tato náplň líbí a chtěli by se připojit nechť se obrátí na správce Michala Zelinku.

Závěrem bych rád upozornil na dvě společenské akce, které proběhnou 11. dubna. První
z nich je zahájení závodní části veslařské sezóny spojené s křtem nových lodí, které proběhne
od 14 hodin v prostorách loděnice. Dále bude od 17 hodin navazovat samostatná akce
„Steakobraní“, na kterou je nutné se dopředu přihlásit, viz samostatná pozvánka v příloze.

Přeji všem členům závodního družstva úspěšnou sportovní sezónu 2015 a těším se
na viděnou na naší loděnici na přehradě.

Ing. Tomáš Nahodil, předseda klubu

