Zpráva o sportovní činnosti klubu v roce 2015
přednesl Adam Michálek - hlavní trenér
Úvod
Sezona 2015 byla pro náš klub mimořádně úspěšná. Hned v úvodu bych chtěl podotknout, že na všech
úspěších letošní sezóny se podílelo současné vedení klubu, stávající trenérský tým pod mým vedením
a v neposlední řadě sami závodníci.
V bodování českého poháru se podařilo splnit dlouhodobý cíl klubu - umístnění v první desítce všech
klubů registrovaných v ČVS. To se povedlo naplnit 8. místem se ziskem 1038 bodů. Na zisku všech
bodů se podíleli všechny kategorie s jednou výjimkou a to družstva juniorek.
Nejúspěšnějším družstvem byli muži kteří skončili na druhém místě se ziskem 447 bodů za vítěznou
Duklou Praha. Podařilo se nám vylepšit výsledek z loňského roku o jednu příčku.
Dalšími úspěšnými družstvy byly shodně na 5. místě jři (189b), žci st.(179b) a na 7. místě družstvo dci
se ziskem (157b).
Účast klubu na domácích i zahraničních regatách
V roce 2015 jsme soutěžili celkem na 21 regatách. Zúčastnili jsme se všech MČR na vodě a také MČR
v jízdě na veslařském trenažéru, dále tradičních regat v Hodoníně, Břeclavi a samozřejmě v Brně při
jarních závodech, oblastním MM, mezinárodní regatě mládeže, dále jsme se zúčastnili našeho
nejslavnějšího a nejstaršího závodu u nás – pražských Primátorek.
Ze zahraničních startů jsme závodili v rakouském Villachu, na regatě v Piešťanech na Slovensku a
veteránské družstvo na masters regatě v belgickém Hazewinkelu (6 mistrovských titulů, podrobné
výsledky sdělí zástupce veteránské složky v našem klubu – Martin Kročil).
Reprezentační starty
Některým našim členům se podařilo nominovat do reprezentačního družstva ČR.
V kategorii junioři nás reprezentovali na MEJ v Račicích Ondřej Svoboda, Václav Svítil na 4-, Luboš
Zapletal 8+ (ještě jako LS ale příprava po celý rok v ČVK Brno) a jako náhradník do párové čtyřky
Ondřej Šanca.
Mezi seniory reprezentovali na SP na Bledu a ME v Poznani Adam Kapa, Milan Viktora ve 2-mlv.
Měli jsme rovněž účastníka na MS ve francouzském Aiguebelette a to Jana Lapáčka 2-m.
Dalšími reprezentanty byli Tomáš Emr a Jakub Mach kteří startovali na letní univerziádě v Jižní
Koreji.

Výsledky
A nyní bych rád vyjmenoval nejúspěšnější veslaře našeho klubu. Začnu těmi nejmladšími.
Družstvo žáků starších
Pod vedením trenéra Michala Doubka měli kluci vynikající sezónu završenou zlatou medailí z MČR,
kterou získali Michal Hájek a Kryštof Cacek na dvojskifu.
Dalším úspěchem, byť není medailově završen, je 6. místo 4x+ žci st. na MČR. Účast ve finále
s celkového počtu 34 startujících lodí je vynikající. Posádka startovala ve složení Erik Štěrba, Marek
Diblík, Kryštof Cacek, Michal Hájek, korm. Slavíček Lukáš.
Celkově skončilo toto družstvo v českém poháru na 5. místě.

Družstvo dorostenců
Na úspěšném vedení dorostenecké složky se podílel Jaromír Doubek. Mezi nejúspěšnější závodníky
patřili Albert Stříž a Václav Kunčák.
Albert Stříž se stal dorosteneckým mistrem ČR na veslařském trenažéru, dále společně s Václavem
Kunčákem na 2- skončili na 5. místě na MČR dlouhá trať v Hoříně, získali bronzové medaile na
MČR na 8+ a 2- a stříbrné medaile na 4-.
Družstvo juniorů
U družstva juniorů se nám dařilo také velice dobře. Na MČR na dlouhé dráze získala 2- jři ve složení
Ondřej Svoboda, Václav Svítil bronzové medaile, Ondřej Šanca skončil na skifu na 4. místě.
Na MČR v Ráčících získali výše jmenovaní celkem 2 zlaté medaile. Ondra Svoboda, Václav Svítil na
4- a 8+, Ondra Šanca na 8+ (vše ve spol. Dukly Praha), na skifu obsadil 4. místo.
Všichni tři také usedli do 8+ na pražských Primátorkách a společně s veslaři Dukly Praha zvítězili
v závodě o „Zlaté veslo“.
MEJ – Svítil, Svoboda – 5. místo (čtyřka bez)
MEJ – Zapletal – 4. místo (osma)
MEJ – Šanca – náhradník (párovka)
Družstvo dospělých
Muži byli v letošní sezóně nejúspěšnější složkou. Dosáhli vynikajících výsledků jak na domácích
soutěžích tak i na reprezentační úrovni.
Nejcennějšího výsledku na domácích vodách se nám podařilo dosáhnout v závodě pražských
Primátorek kdy jsme s malým odstupem na vítěze Duklu Praha obsadili 2. místo. Posádku tvořili
Adam Kapa, Milan Viktora, Jan Lepier, Jan Lapáček, Tomáš Emr, Jakub Mach. Tuto posádku ještě
tvořili dva závodníci ze společenství Dukly a Spartaku Boletice.
Na MČR v Račicích jsme získali celkem 5 medailí, z toho 1 zlatá (4+ - Pfeifer, Trávníček, Litera +
Hodonín), 1 stříbrná (8+ - Pfeifer, Viktora, Trávníček, Lepier, Lapáček, Kapa, Litera + Boletice) a 3
bronzové medaile (2- Kapa, Viktora, 2x mlv sen B Slavíček + Olomouc, 2x ž Svobodová + USK).
V průběhu sezóny si svými dobrými výsledky zajistili účast v reprezentačním družstvu Milan Viktora,
Adam Kapa, Tomáš Emr a Jakub Mach.
Adam Kapa a Milan Viktora reprezentovali ČR ve 2- na 1. kole SP na Bledu, kde z důvodu nemoci
nakonec nenastoupili do finálového závodu a na seniorském ME v Poznani kde obsadili 8. místo
Tomáš Emr a Jakub Mach reprezentovali na letní univerziádě na 2- a obsadili rovněž 8. místo
Chtěl bych ještě vyzvednout jeden výkon z nedávné doby a to výkon opravdu hodný obdivu. V 1. kole
českého poháru v jízdě na veslařském trenažéru se podařilo Jiřímu Pfeiferovi překonat český rekord
v kategorii veteránů 50+ o celé dvě sekundy. Gratulujeme !!!!
Družstvo SCM při ČVK Brno
V našem klubu je zřízeno ČVS sportovní centrum mládeže. Vedoucím střediska jsem já a tak vás ještě
budu informovat o jeho chodu. Úspěšnost střediska je navázána na celkový počet jeho členů. V roce
2013 měl náš klub ve středisku pouze 2 členy. Po mém nástupu do funkce hlavního trenéra právě
v roce 2013 se počet členů daří každým rokem navyšovat. V roce 2014 to byli 3 sportovci, v roce 2015
5 sportovců a v roce následujícím (2016) to bude opět 5 našich členů. To se daří díky poctivé práci
současných trenérů a ne nikoho jiného jak jsme se mohli dočíst v nedávném e-mailu jednoho z členů
klubu.
Závěr - poděkování
Závěrem mé zprávy bych chtěl poděkovat za spolupráci mým kolegům trenérům, dále vedení klubu a
sponzorům, za jejich podporu a vytvoření podmínek pro kvalitní trénink.V neposlední řadě chci taky
poděkovat rodičům a nakonec všem závodníkům za jejich sportovní výkony.

