JARNÍ OBĚŽNÍK ČVK BRNO 2019

Vážení sportovní přátelé,
chtěl bych Vás touto cestou již tradičně pozdravit na začátku letošní veslařské sezóny.
Tu loňskou můžeme považovat jednoznačně za úspěšnou. V bodování Českého poháru jsme
obsadili výsledné 8. místo (z celkového počtu 38 oddílů). Na zisku bodů se podílely skoro
všechny kategorie. Nejúspěšnější byli: jři a dci 4. místo, muži a žci st. 6. místo, ženy 8. místo,
jky 16. místo, žky st. a žci ml. 25. místo. Na MČR družstev jsme skončili na celkovém 10. místě.
Celkově jsme v loňském roce startovali na 16 regatách. Zúčastnili jsme se všech MČR na
vodě i v jízdě na veslařském trenažéru, dále tradičních regat v Hodoníně, Piešťanech a pražských
Primátorek. Nově jsme zavítali na srpnovou regatu v Třeboni a zářiovou regatu v Litoměřicích.
Na Mistrovství ČR jsme získali 11 medailí, shodou okolností stejný počet jako v roce 2017.
Junior Marek Diblík reprezentoval ČR na čtyřce bez kormidelníka (5. místo MSJ Račice).
Dorostenci Jeroným Komanec a Vít Vaverka startovali taktéž na čtyřce bez kormidelníka
(1. místo v závodě OH nadějí zemí CEFTA), muži Luboš Zapletal a Ondřej Čermák pro změnu
na párové čtyřce lehkých vah (2. místo ME U23 Brest). Ondřej Čermák navíc ovládl skulérský
závod mužů při pražských Primátorkách, kde vítězství slavili také naši junioři (Marek Diblík,
Erik Štěrba, Samuel Polách, Kryštof Cacek). Pro letošní rok máme v plánu kromě obvyklých
závodů absolvovat Regatu Bohemians Praha a Mezinárodní regatu juniorů v Mnichově. Na konci
března vyrazí vybraní veslaři a veslařky na jarní rozveslování. Jedna skupina do italského
Gavirate a druhá do Pardubic. Termínovou listinu závodů naleznete v příloze.
Do letošní sezóny vstoupíme s novým designem závodní kombinézy (veslařského dresu).
Ta společně s krátkým a dlouhým atletickým tričkem nahradí původní 5 let starý vzhled, ostatní
zůstane nezměněno. Její cena je dotována na 500,- Kč, stejně tak jako cena krátkého trička. Dále
je možné zakoupit tréninkovou verzi kombinézy, která vzešla ze zaslaných návrhů a následného
hlasování. Termín objednání je do 28. února, a to buď emailem nebo osobně u hospodářky
klubu Romany Macasové. Startovat na závodech se starým dresem již od dubna nebude možné!
Na následovném odkazu je možné si prohlédnout celou kolekci oblečení. Také se zde dozvíte, jak
jej objednat, kolik stojí a jak správně vybrat velikost: http://www.cvkbrno.cz/tym-obleceni.html

Do 28. února jsou také splatné členské příspěvky. Prosím o kontrolu kategorie, do které vy
nebo vaše dítě spadáte a o jejich úhradu. Sazby jsou shodné s loňským rokem. Způsob úhrady je
uveden v příloze, respektive na webu. Pro dospělé členy je možnost zaplacení vjezdu do areálu,
sazba 2000,- Kč / rok (motorka) a 4000,- Kč / rok (auto).
V loňské roce se podařilo díky Lodnímu fondu pořídit zánovní dvojku Filippi a zánovní
dvojku/dvojskif Wintech. Společně s dalším sportovním vybavením se jednalo o investice
v hodnotě více než 250 tisíc Kč. Děkujeme všem dárcům, ať už jednorázovým, nebo těm
pravidelným. Dále podporovatelům, kteří věnovali věcné dary (textil, drobný materiál), nebo
jakkoliv jinak pomáhají v činnosti klubu. Pro letošní rok máme v plánu v případě úspěšné žádosti
o dotaci zakoupit tréninkovou čtyřku s kormidelníkem LiteBoat, určenou především pro děti.
V sobotu 9. března od 10 hodin proběhne brigáda v areálu loděnice. Je určena všem
věkovým kategoriím mládeže i dospělých. Nebráníme se také účasti rodičů, v případě zájmu.
V letošním roce pokračujeme s Veslováním pro veřejnost, volné hodiny budou vypsány na
webu, hned jak se oteplí. Nábor nováčků bude probíhat průběžně od měsíce března, ve všech
věkových kategoriích mládeže. V sobotu 27. dubna organizujeme pro děti Čarodějnice.
27. května až 14. října bude možné navštívit výstavu Počátky sportu v Brně, kterou Technické
muzeum v Brně mapuje 150 let veslování na území města. V červenci opět organizujeme
příměstské tábory pro děti ve věku od 10 do 14 let. Budeme rádi, když se zmíníte svým
přátelům a známým. Letáky v příloze.
Na podzim nás čeká organizace již 5. ročníku studentských závodů OSMY BRNO
(26. a 28. 9. 2019). Dále letos opětovně pořádáme Akademické mistrovství ČR, které proběhne
25. 6. na Brněnské přehradě, v rámci Českých akademických her. Oba závody jsou společně se
závodem Univerzitní osmy Praha součástí tříkolového Poháru univerzit 2019 ve veslování.
V oblasti akademického veslování spolupracujeme se třemi největšími vysokými školami v Brně,
tedy Masarykovou univerzitou, Mendelovou univerzitou a Vysokým účetním technickým v Brně.
První dvě zmiňované instituce letos slaví 100 let od svého založení, do oslav bude zapojeno
i námi pořádané brněnské utkání na řece Svratce.
Přeji všem členům a příznivcům pohodový konec zimy a úspěšnou sportovní sezónu 2019.
Ing. Tomáš Nahodil, předseda klubu

