JARNÍ OBĚŽNÍK ČVK BRNO 2016
Vážení sportovní přátelé,

chtěl bych Vás touto cestou již tradičně pozdravit na začátku letošní veslařské sezóny.
Doufejme, že bude podobně úspěšná jako ta minulá. Loni se nám podařilo umístit na 8. místě
v žebříčku českých klubů, z celkového počtu 35 oddílů. Nejlépe se vedlo mužům (2. místo),
juniorům a starším žákům (shodně 5. místo) a dorostencům (7. místo). Naši závodníci startovali
na ME juniorů, ME a MS seniorů, Světovém poháru i Letní Univerziádě.

Vybrané posádky z kategorie junioři a muži v sobotu 19. 3. odjely na 14 denní soustředění
do italského Gavirate, dorostenky a dorostenci trénují od pondělí 21. 3. do Velkého pátku
v Račicích. Tréninkovou přípravu směřujeme k prvním závodům na vodě (MČR na dlouhé
dráze). Termínová listina vychází z té loňské, nově přidáváme závody v Brandýse n. Labem
a závod Děvín – Bratislava. Vrcholem veslařské sezóny budou Olympijské hry v Rio de Janeiro.

Je tomu již 70 let, co veslařští nadšenci z ČVK Brno začali budovat novou loděnice na
Brněnské přehradě. Současný výbor klubu získal na prosincové Členské schůzi důvěru na další
čtyřleté období a bude se zasazovat o další rozvoj naší loděnice a lodního vybavení. Díky
podpoře z Magistrátu města Brna vstupujeme do nové sezóny se zbrusu novým veslařským
pontonem. Rádi bychom Vás pozvali na jeho křest, který proběhne v sobotu 14. května od 14
hodin. Účast přislíbil i primátor města Brna Ing. Petr Vokřál.
Křtít se bude také klubová osmiveslice Wintech, kterou jsme na podzim odkoupili od firmy
Triexpert. Loď v ceně 350 tisíc Kč byla pořízena díky 50 % financování z Lodního fondu, který
představuje dobrovolnou sbírku přispívatelů z řad členů, rodičů a sponzorů. Děkujeme všem
dárců, kteří do fondu od října 2013 vložili neuvěřitelných 370 165 Kč. Doufám, že nám všichni
přispívatelé zachovají přízeň i do budoucna. Pro letošní rok máme v plánu zakoupit závodní
a tréninkový skif pro žactvo. Dále máme podánu žádost o dotaci na nákup závodního skifu pro
muže. Děkuji také dvěma rodičům za reakci na loňskou výzvu ohledně údržby loděnice. Díky
nim se podařilo provést kompletní opravu fasády loděnice a projekt na opravu elektroinstalace
hlavní budovy. Ještě nám chybí realizovat nápis na loděnici, nátěry vrat a zábradlí. Pokud by měl
někdo z vás možnost zajistit natěrače formou barteru, tak budeme rádi.

Stále je v prodeji kolekce sportovního oblečení ATEX v klubových barvách. Celá nabídka
je k nahlédnutí na webových stránkách klubu, včetně ceníku. Aktuálně přijímáme objednávky
do 5. dubna, poté zadáme do výroby, termín dodání 1 – 2 měsíce.

V červenci opět organizujeme příměstský tábor pro děti 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.

30. září 2015 proběhl na řece Svratce nultý ročník obnoveného akademického závodu
osmiveslic Masarykovy univerzity vs. VUT v Brně. Záštitu nad ním přijali prorektoři obou škol.
Z historických pramenů víme, že se v minulosti jel minimálně dvakrát, a to v roce 1946 a 1947.
Stejně jako tenkrát zvítězila i v loňském ročníku loď „Techniků“. Letošní závod uspořádáme
v sobotu 1. října 2016. Kromě závodů univerzitních posádek chystáme i závod OPEN pro
neakademické veslaře.

Veslaři z řad gigové osmy v loňském roce závodili na pražských Primátorkách, v Třeboni
i na Mistrovství Moravy. Od podzimu se snaží o rekonstrukci druhé historické osmiveslice a také
o rozšíření počtu svých příznivců. Jejich náplní je nejenom činnost závodní, ale i činnost
společenská. Zájemci o tento druh aktivit nechť se obrátí na správce loděnice Michala Zelinku.
Klub nabízí pronájem klubovny a celého areálu pro pořádání rodinných či firemních akcí,
svateb, večírků a školení. Dále je k dispozici ubytování ve čtyřech dvoulůžkových pokojích
s vlastním sociálním zázemím. Více informací získáte u předsedy klubu nebo správce loděnic.
Závěrem bych Vás rád pozval na 2. ročník „Steakobraní“, který 14. května od 17 hodin
navazuje na křest nového mola a osmiveslice. Je nutné se dopředu přihlásit, viz pozvánka.

Přeji všem členům a příznivcům klubu pěkné Velikonoce a úspěšnou sportovní sezónu 2016.

Ing. Tomáš Nahodil, předseda klubu

