JARNÍ OBĚŽNÍK ČVK BRNO 2018
Vážení sportovní přátelé,
chtěl bych Vás touto cestou již tradičně pozdravit na začátku letošní veslařské sezóny,
v pořadí již 107. sezóny ČVK Brno. V nedávné době byli oceněni Čestným odznakem Českého
veslařského svazu bývalí členové klubu Karel Kolesa a Ivan Miluška, a to za vynikající sportovní
zásluhy. V 60. letech reprezentovali ČR jak na mistrovství světa, tak na olympijských hrách.
Gratulujeme a věříme, že se stanou příkladem pro naše mladé veslařky a veslaře.
V bodování Českého poháru se nám loni podařilo posunout o jednu příčku výš na 7. místo
(z celkového počtu 35 oddílů), což je nejlepší výsledek v porevoluční historii klubu. Na zisku
bodů se podílely skoro všechny kategorie. Nejúspěšnějším družstvem byli dorostenci (2.místo),
junioři (3. třetí místo), starší žáci (4. místo), muži (6. místo) a mladší žáci (8. místo). Radost nám
dělá i zvětšující se členská základna dívek/žen, především v kategorii žaček a přípravky, kde
máme aktuálně 12 dívek.
Celkově jsme se v loňském roce startovali na 18 regatách. Zúčastnili jsme se všech MČR,
dále tradičních regat v Hodoníně, Břeclavi, Piešťanech, Brně, Brandýse nad Labem, Pražských
Primátorek. V porovnání s rokem 2016 bylo z MČR 8 medailí (2 zlaté) a v roce 2017 celkem
11 medailí (6 zlatých). Reprezentovali jsme jak na seniorském ME i MS (Tomáš Emr a Milan
Viktora), tak mistrovstvích juniorských (Ondřej Čermák a Václav Kunčák). V letošním roce nás
čeká taktéž 18 plánovaných regat, plus mezinárodní starty nominovaných reprezentantů,
za zmínku stojí mj. srpnové MS juniorů v Račicích. Nově do programu přidáváme regatu
v Litoměřicích a srpnovou Třeboňskou regatu. Kompletní termínovou listinu naleznete v příloze.
Kromě vlastního závodu OSMY BRNO (19. - 20. 10. 2018) letos pořádáme také
Akademické mistrovství ČR, 19. 6. na Brněnské přehradě, v rámci Českých akademických her.
Oba závody jsou společně se závodem studentských osmiveslic při Pražských Primátorkách
součástí nově vytvořeného tříkolého Poháru univerzit 2018. V oblasti akademického veslování
spolupracujeme se třemi největšími vysokými školami v Brně, tedy Masarykovou univerzitou,
Vysokým účetním technickým v Brně a Mendelovou univerzitou. Pro VUT již druhým rokem
zajišťujeme výuku veslování formou volitelného předmětu, letos jsou v něm otevřeny 4 termíny.

V loňské roce se podařilo díky Lodnímu fondu pořídit zánovní osmiveslici Empacher
a skif Filippi, dále s pomocí dotace JM kraje i nový skif Wintech. Společně s dalším sportovním
vybavením se jednalo o investice v hodnotě více než 400 tisíc Kč. Pro letošní rok máme v plánu
zakoupit skif a dvojku bez kormidelníka. Klub se nikdy nespoléhal jen na dotační finanční
podporu a jsme vděčni všem dárcům, kteří nám pomáhají zajistit finanční prostředky pro činnost
klubu. Členské příspěvky zdaleka nepokrývají finanční náklady a musíme konstatovat, že situace
s poskytováním veřejné podpory sportu se nadále dramaticky zhoršuje. Z tohoto důvodu jsme
nuceni hledat další formy zapojení členů včetně jejich rodinných příslušníků do činnosti klubu.
Lodní fond významně podpořily i příjmy z pronájmu prostor loděnice na Brněnské
přehradě a organizace teambuildingů. Pro zajištění takových příjmů je však potřeba vytvářet
potřebné podmínky. Jde zejména o rekonstrukci elektroinstalace a rekonstrukci sociálního zázemí
klubovny. Rekonstrukce elektroinstalace bude financována částečně z veřejných prostředků,
dotace na rekonstrukci sociálního zázemí klubovny dosud poskytnuta nebyla, ale její provedení
v koordinaci s prováděním elektroinstalace je nezbytné! Práce budou zahájeny v nejbližších
dnech a potrvají do konce května. Žádáme všechny členy o maximální možnou součinnost
a účast na organizovaných brigádách. Prosíme však o pomoc i rodiče, kteří mají možnost
a případně i chuť zajistit zejména zednické a instalatérské práce. V minulých letech se takto
podařilo provést opravu loděnice: nová fasáda, nátěr vrat, nápisy na budově. Zavolejte nám
prosím s jakýmkoliv nápadem, který nám pomůže s financováním těchto prací, případně
i s činností klubu, který se snaží vytvářet pro Vaše děti ty nejlepší podmínky.
V letošním roce pokračujeme s Veslováním pro veřejnost, volné hodiny můžete sledovat
na webu. Nábor nováčků probíhá průběžně v měsíci dubnu, ve všech věkových kategoriích
mládeže. V červenci opět organizujeme příměstský tábor pro děti ve věku od 10 do 14 let.
Náplní budou základy veslařského výcviku, jízda na paddleboardech, míčové hry a výlety v okolí
Brněnské přehrady. Budeme rádi, když se zmíníte svým přátelům a známým. Leták v příloze.
Pokud jste obdrželi dopis od Mgr. Petra Janáčka, nejednalo se oficiální sdělení ČVK Brno
a vedení klubu se plně distancuje od jeho obsahu. Dříve používaný Facebookový profil klubu,
který byl donedávna spravován touto osobou se podařilo smazat a již se na internetu nezobrazuje.
Přeji všem členům a příznivcům klubu pěkné jaro a úspěšnou sportovní sezónu 2018.
Ing. Tomáš Nahodil, předseda klubu

