Zhodnocení činnosti ČVK Brno v období 12/2011 ‐ 12/2015
přednesl Tomáš Nahodil – předseda klubu

1. Oblasti finanční

Investice
‐

nové lodě (2x Roseman, 4x+/4+ Wintech, 1x Roseman, 2x/2‐ Wintech, 2‐ Wintech,
4x‐/4‐ Wintech, 8+ Wintech)

‐

ojeté lodě (4x‐/4‐ ERB, 1x Vajda, 1x Proliko)

‐

opravy lodí (2x Vajda, dvakrát 1x Hudeček)

‐

vesla (nepárová: 6 ks Concept, 8 ks Macon; párová: 8 párů Brača, 7 párů Concept,
3 páry Croker)

‐

posilovna + 4 spinnery + 4 trenažéry

‐

3x motorový člun

‐

garáže na motorové čluny

‐

přívěs na přepravu lodí

‐

veslařský ponton (flos)

‐

vjezdová brána

Dotace
‐

vytěžování vypsaných dotačních titulů (ČVS, ČOV, JM kraj, Brno, Kníničky, Jundrov)

‐

prostor ve fondech EU

‐

více ve zprávě Romany Macasové a Eduarda Göpferta

Členské příspěvky
‐

od roku 2014 navýšení sazeb.

‐

4 násobně navýšeno roční inkaso v letech 2011‐15: cca 70 tisíc, 138 tisíc, 280 tisíc, 371 tisíc,
v letošním roce 336 tisíc Kč. Výjimku dostal jen J. Brázda (3000Kč), odklad: Z. Slabá,
M.Viktora, A. Kapa.

‐

vývoj členské základny 2012‐15: celkem 74, 115, 107 a 91 členů

2. Oblasti personální, společenská a nezávodní

Výbor
‐

odchod Petra Janáčka a Borise Drápala

‐

příchod Jana Lepiera a Romany Macasové

Trenéři
‐

od 1. 4. 2013 hlavním trenérem Adam Michálek

‐

aktuálně na ČVK Brno působí 6 trenérů

‐

stabilizace týmu, začínají mladí trenéři (P. Svobodová, D. Grexová)

‐

chybí trenér pro nováčky

Správce střediska
‐

Michal Zelinka od 7/2012

‐

oprava člunu a gigové osmy, oprava střechy v Pisárkách, nová pergola na terase, parkoviště

‐

klubové akce

Gigové veslování
‐

vznik neformálního Sdružení veslařů a přátel gigové osmy

‐

oprava gigové osmy (2013), v současnosti probíhá oprava druhé gigové osmy

‐

3x účast na Primátorkách ve finále

‐

televizní reportáže

Klubovna, buňky, loděnice
‐

modernizace klubovny v roce 2012

‐

společenské akce (Žába, Vánoce, Zvěřinové hody, Zabíjačka)

‐

uvolnění 4 buněk pro účely ubytování závodníků

‐

nová fasáda loděnice

‐

stojany na gigové lodě

‐

projekt na rekonstrukci elektro rozvodů (rozpočet 290 tisíc)

100. výročí v roce 2012
‐

výstava v Mahenově knihovně

‐

oslava na loděnici

‐

knižní publikace

75. výročí od vítězství na Primátorkách
‐

vzpomínka na výhru v roce 1940

‐

předání pamětních plaket zasloužilým členům (další příležitost bude při 105. výročí klubu)

Univerzitní osmy v Brně
‐

Organizace nultého ročníku MU x VUT Brno.

‐

Zájem médií i záštita prorektorů obou univerzit.

‐

Příští ročník bude v sobotu 1. 10. 2016

3. Oblast sportovní

Sportovní výsledky
‐

pořadí v ČP ve veslování: 15. místo (2012), 14. místo (2013, 2014) a 8. místo (2015)

‐

muži třetí nejlepší amatérský tým ČR (2013), druhý (2014) a nejlepší (2015)

‐

mezinárodní závody 2015: účast 2‐mLV na ME a SP, 2‐ (J. Lapáček) na MS, 2‐ na Univerziádě,
3 závodníci na MEJ. Celkem 8 lidí. V roce 2014 čtyři veslaři na ME a 2 na MEJ.

‐

Primátorky: vítězství 3 juniorů (2015), muži 4., 5. a 2.místo (2013‐15)

‐

SCM: 5 členů z roku 2015 udrženo i pro rok 2016

‐

žactvo: vítězství 2xžcis na MČR a MR Brno, kolem 30 dětí v programu Přijď veslovat

Triexpert (generální partner)
‐

Impuls k vytvoření mužského družstva

‐

1 rok plně platil hlavního trenéra

‐

po 3 roky bezplatně klubu pronajímal 5‐6 lodí

‐

po 3 roky klubem bezplatně využíváno vybavení posilovny

‐

dotované klubové dresy v roce 2014

‐

sportovní oblečení a obuv pro mládež za 50 tisíc (2012)

‐

jarní rozveslování v Itálii a doprava na několik dalších závodů

‐

kolejnice do loděnice pro dvě osmy

Další sponzoři
‐

hlavními partnery byly společnosti Milt, Bartosini a Kleis

‐

oblečení ATEX (dresy jeden rok zdarma, nyní s 30% slevou, nová kolekce oblečení 2015)

‐

Lodní fond (založen 10/2013, vybráno přes 300 tisíc, nákup 4xERB, částečně použito na nákup
člunu a nové osmy, pravidelnými dárci jsou: P. Petr, P. Novotný, R. Štěrba a S. Roosendaal)

4. Budoucnost

Co nás čeká v roce 2016
‐

doplatit cca 200 tisíc firmě Rowline

‐

doplatit 130 tisíc za posilovnu

‐

doplatit 50 tisíc za osmiveslici

‐

nábory (důraz na dívky)

‐

udržet TOP10 pozici v českém bodování

‐

udržet finance z SCM

‐

finálová účast 8+m a 8+gig na Primátorkách.

Výhled do dalších let
‐

do lodí investovat cca 200 tisíc ročně (přednostně závodní 1x, výukové lodě 1x a 2x)

‐

nákup klubového mikrobusu

‐

oprava střech loděnic na přehradě

‐

dostavba posilovny na přehradě (trenažerovna, spojovací chodba)

‐

odkup pozemků na přehradě (v jednání)

‐

rozhodnutí/příprava/zahájení revitalizace areálu Veslařská, nebo prodej areálu

‐

105. výročí klubu (2017)

‐

150. výročí veslování v Brně (2019)

‐

vytvoření centra vrcholového veslování v Brně

‐

vytvoření stabilního dívčího družstva (cca 30% závodního týmu)

‐

omlazené trenérského týmu (dci)

‐

rozjezd komerčního veslování

‐

nový web klubu, mikrostránky

‐

úprava klubovny (krb, TV, sezení atd.)

