JARNÍ OBĚŽNÍK ČVK BRNO 2017
Vážení sportovní přátelé,

chtěl bych Vás touto cestou již tradičně pozdravit na začátku letošní veslařské sezóny.
Oficiální zahájení proběhne v sobotu 15. dubna od 14 hodin, součástí programu bude křest
nových lodí, opravené gigové osmiveslice a mikrobusu. Lodě byly pořízeny díky podpoře
Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje a Lodního fondu, který představuje dobrovolnou
sbírku přispívatelů z řad členů, rodičů a sponzorů. Děkujeme všem dárcům, kteří do fondu od
října 2013 vložili neuvěřitelných 583 tisíc Kč. Doufám, že nám všichni přispívatelé zachovají
přízeň i do budoucna. Pro letošní rok máme v plánu zakoupit závodní skif pro juniory.

Jsme plni očekávání, jak se nám letošní sezóna povede. Loni jsme se umístili, shodně
s rokem 2015, na 8. místě v žebříčku českých klubů, z celkového počtu 35 oddílů. Nejvíce se na
výsledku bodově podílelo družstvo mužů a starších žáků (shodně 3. místo), dále družstvo
dorostenců (8. místo) a juniorů (5. místo). Také družstvo žen dosáhlo solidního
14. místa, i přes malý počet závodnic. Dorostenci Marek Diblík a Michal Hájek nás
reprezentovali na závodech zemí CEFTA. Ondřej Svoboda a Milan Viktora na MS do 23 let,
respektive MS neolympijských disciplín v Rotterdamu. Milan ještě přidal účast na evropském
šampionátu v Brandenburgu, Tomáš Emr a Jakub Mach na Akademickém MS v Poznani.

Jelikož letošní sezona odstartovala časně, konkrétně 4. března ve Štětí, tak jsme do
programu zařadili několik jarních soustředění na vodě. Dvě posádky z kategorie mužů se v únoru
připravovaly v italské Sabaudii, přineslo to ovoce a 2 veslaři jsou aktuálně s reprezentačním
výběrem na soustředění v Gavirate. Dorostenci a dorostenky/juniorky trénují v tomto týdnu
v Račicích, junioři se připravují na klidné říční vodě v Hodoníně. Tréninkovou přípravu
směřujeme k Mistrovství ČR na dlouhé dráze, Kontrolním závodům a dalším regatám. Letošní
termínová listina klubu kromě tradičních tuzemských závodů obsahuje nově dorostenecké
Závody talentované mládeže při MČR Masters v Třeboni a mezinárodní regatu na konci srpna na
stejném místě. Vrcholem veslařské sezóny bude pro seniorské družstvo květnové Mistrovství
Evropy v Račicích a zářiové MS v americké Sarasotě.

Děkuji ještě jednou rodičům za reakci na výzvu ohledně údržby loděnice. Díky nim se
podařilo provést kompletní opravu fasády loděnice a projekt na opravu elektroinstalace. Loni
firma Halouzka s.r.o. provedla sponzorsky nápis na loděnici a nátěry vrat. Stále nám schází tyto
věci: 1) nátěry schodů a zábradlí hlavní budovy; 2) vyřešení prostoru u vody pod spodní loděnicí
(návrh a realizace celého prostoru); 3) oprava příjezdové asfaltové komunikace (zalepit díry,
nebo kompletně opravit) a 4) obnova přestárlých stromů v celém areálu. Pokud by měl někdo
z vás možnost zajistit tyto činnosti formou barteru, tak budeme rádi.

V červenci opět organizujeme příměstský tábor pro děti ve věku od 10 do 14 let. Náplní
budou základy veslařského výcviku, jízda na dračích lodích, míčové hry a dobrodružné výpravy
v okolí Brněnské přehrady. Budeme rádi, když se zmíníte svým přátelům a známým. Leták
naleznete v příloze.

29. - 30. září 2017 proběhne na řece Svratce druhý ročník obnoveného akademického
závodu OSMY BRNO, jehož součástí je i duel Masarykovy univerzity vs. VUT v Brně. Záštitu
nad ním přijali prorektoři obou škol a starostka MČ Brno - Jundrov. V loňském roce jsme měli
5 startujících posádek ze 4 univerzit, letos počítáme s dvojnásobnou účastí.

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 15. dubna, poté zadáme do výroby, termín dodání 1 – 2 měsíce.

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 k pronájmům získáte u předsedy klubu a správce
loděnic.
Závěrem připomínám brigádnickou povinnost každého člena klubu ve výši 12 hodin
ročně. Brigády se evidují u správce loděnice a termínově organizuje Tomáš Emr. Na nástěnce
visí aktuální rozpis prací, které je nutné udělat do 15. dubna. Děkuji.
Přeji všem členům a příznivcům klubu pěkné jaro a úspěšnou sportovní sezónu 2017.

Ing. Tomáš Nahodil, předseda klubu

