Zpráva o činnosti za rok 2016
pro členskou schůzi Českého veslařského klubu Brno z.s., konanou dne 25. 2. 2017

Program
Viz samostatný dokument.

Úvod
Dovolil jsem si připravit malý přehled toho, co se za rok 2016 událo v oblasti finanční, personální,
závodní i společenské. Dále co nás čeká v letošním roce a co v roce 2018-2019. Samostatnou zprávu
z oblasti sportovní činnosti přednese Adam Michálek, hospodaření zhodnotí Romana Macasová
a přehled dotací uvede Eda Göpfert. Zprávu Kontrolní a revizní komise vypracoval Jakub Mach.

1. Oblasti finanční

Investice
-

Veslařský flos (instalace jaro 2016)

-

Nové lodě pro žactvo (1x Salani, 1x Swift Race a cvičný 1x Liteboat)

-

Ojeté lodě žactvo (2x a 4x+/4+ NDR)

-

zánovní skif pro muže lehkých vah (1x Filippi)

-

Ojetý skif pro muže (1x Aylings)

-

Nepárová vesla Concept 2 na osmu

-

Párová vesla Concept 2 na skify

-

Párová vesla Brača pro žactvo

-

Doplatili jsme posilovnu + 4 spinnery + 4 trenažéry

-

Doplatili jsme splátky lodí Wintech

-

Televize v klubovně

-

Elektronická lodní kniha

Dotace
-

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

-

Dary od ČOV končí, celkem jsme obdrželi 342 tisíc Kč

-

Prostor v individuálních dotacích a ve fondech EU

Členské příspěvky
-

Od roku 2014 držíme stejné sazby, slevy pro členy SCM a rodiny s více dětmi

-

Za rok 2016 vybráno celkem 340 300 Kč

-

Nárůst členské základny, v roce 2015 bylo 91 členů a vloni 101 členů (58 mládež, 43 dospělí)

Pronájmy areálu
-

Loděnice na Přehradě – příjmy 114 tisíc Kč (3 svatby, plavecké závody, 2 teambuildingy,
ubytování montérů, lyžařské soustředění, oslavy narozenin, pronájmy členům klubu)

-

Torrsen Sports – dračí lodě na řece, 60 tisíc Kč za 6 měsíců pronájmu travnaté plochy

-

Pisárky - střecha Švýcárny provizorně opravena, ostatní viz samostatný bod

-

Projekt na modernizaci WC a kuchyně (zdarma zajistil Ivan Pecl), kalkulace na 270 tisíc

-

Projekt na rekonstrukci elektro rozvodů (cca 290 tisíc rozpočet) stále není realizován

Sponzoři
-

Generální partner Triexpert, Milt a Bartosini (cca 200 tisíc Kč)

-

Lodní fond (založen 10/2013, vybráno přes 580 tisíc, nakoupeno několik lodí a vybavení)

-

Významní dárci: Tiskárna Didot, manželé Čermákovi, Diblíkovi a Komancovi.

-

Pravidelní dárci: Sander Roosendaal, Pavel Petr, Pavel Novotný a Robert Štěrba

-

Klubové oblečení ATEX (nakupujeme s 30% slevou, dotovaná cena 250Kč na první dres). Dále
máme vyjednány slevy pro individuální objednávky na eshopu – 30% na veslařské oblečení
a 10% na ostatní sortiment, heslo: VesloBrno)

-

Zdarma nová fasáda a nápis na loděnici od firmy Halouzka s.r.o. (protislužba plachty na plotě)

2. Oblasti personální, společenská a nezávodní

Výbor a Kontrolní komise
-

Výbor ve stejném složení

-

Do Kontrolní komise přibyla Zdislava Slabá

-

Hledáme osobu na agendu dotací

Trenéři
-

Posila v podobě Michala Humpolíčka u žactva

-

Adam Michálek angažovaný také ve VK Hodonín

-

Chybí osoba na nováčky

-

Jaromír Doubek převzal čestnou plaketu ČVS, 24. 2. oslavil 70. narozeniny

Příměstský tábor
-

Organizujeme již třetím rokem

-

Vloni cca 30 dětí

-

Letos opět ve dvou termínech v červenci

Komerční veslování
-

Snaha rozjet veslování pro veřejnost na 4+

-

Začátek v dubnu 2017

-

Organizuje Ondřej Šanca

50. výročí od stříbra na ČSSR v Třeboni
-

spanilá jízda osmiveslice proběhla 21. srpna, přijeli veslaři ze 3 zemí.

Gigové veslování
-

Sdružení veslařů a přátel gigové osmy

-

Oprava druhé gigové osmy, v sobotu 15. 4. bude křest

-

4x účast na Primátorkách ve finále

-

Nedostatek aktivních veslařů

3. Oblast sportovní

Sportovní výsledky
-

V Českém poháru se náš klub umístil na výborném 8. místě, z celkového počtu
38 registrovaných oddílů, což znamená na 2. místě z moravských oddílů

-

Nejvíce se na výsledku bodově podílelo družstvo mužů (3. místo za Duklou Praha a SK Hamr)
a starších žáků (3. místo za SVK Břeclav a VK Slavia Praha). Dále družstvo dorostenců
(8. místo) a juniorů (5. místo). Také družstvo žen dosáhlo solidního 14. místa, i přes malý
počet závodnic.

-

Dorostenci Diblík a Hájek na závodech CEFTA

-

Junioři letos nereprezentovali

-

Ondřej Svoboda na MS U23 v Rotterdamu na osmě

-

Milan Viktora na 15. místě na MS a 11. na ME v Brandenburgu

-

Tomáš Emr a Jakub Mach 5. na osmě na AMS v Poznani

-

Primátorky: muži opět ve finále

-

Sander Roosendaal a Romana Macasová mistry na Euro Masters

-

Čtyřka starších žáků pod trenérským vedením Michala Doubka a jeho asistenta Michala
Humpolíčka vyhrála MČR i MČR družstev po dlouhých 29 letech. Jezdila ve složení Václav
Řičánek, Vít Vaverka, Jeroným Komanec, Martin Hájek a korm. Jakub Suchánek.

-

Do SCM 2017 přijato 6 závodníků, z toho 2 dorostenci (Diblík, Hájek), 1 junior (Kunčák)
a 3 muži U23 (Zapletal, Šanca, Svoboda). Velmi dobře se prezentovali i další 3 veslaři (Cacek,
Čermák, Obrdlíková), ale nenominovali se.

-

Nový ústřední trenér Simon Cox a místopředseda ČVS pro Moravu Martin Polášek

Univerzitní veslování
-

Druhý ročník závodu OSMY BRNO na Svratce, startovalo 5 posádek

-

Záměr radnice vybudovat molo u mostu v Jundrově, které bude použitelné i pro nás

-

V roce 2016 poprvé osma MU i VUT na Primátorkách

-

V květnu proběhne bloková výuka veslování ve spolupráci s VUT v Brně

-

Komise akademického veslování ČVS (nově 7 členů včetně Tomáše Nahodila)

-

Nabídka spolupráce studentů z Groningenu

-

Do budoucna na zváženou založení univerzitního klubu při některé brněnské VŠ pro lepší
čerpání financí

4. Co nás čeká v roce 2017

-

Nákup mikrobusu (9místný mikrobus Renault Master 2,3 dCi 170k, dodání do konce března,
nákup pomocí finančního leasingu na 5 let s 10% akontací).

-

Pronájem dvou skifů, jeden snad koupíme, pokud vyjde dotace

-

Pronájem 1x Filippi, pronájem 2- Filippi

-

Rekonstrukce stojanů na lodě v loděnici III.

-

Více závodů

-

Proběhlo soustředění v Itálii, U23 a junioři na tréninkových kempech

-

ME seniorů v Račicích

-

Nábory (důraz na dívky)

-

Udržet TOP 10 pozici v českém bodování

-

Udržet finance z SCM

-

Finálová účast 8+m a 8+gig na Primátorkách

-

Projekt rekonstrukce Veslařská

-

105. výročí klubu

-

Rozjezd komerčního veslování

-

Nový web klubu, web OSMY BRNO

-

Pronájmy areálu (2x svatba, dračí lodě, plavecké závody, teambuilding a soukromé oslavy)

5. Co nás čeká 2018-2019

-

ČAH 2018 v Brně, které by mohly být AMČR ve veslování

-

Vytvoření stabilního dívčího družstva (cca 30% závodního týmu)

-

Vytvoření centra vrcholového veslování v Brně

-

Do lodí investovat minimálně 200 tisíc ročně

-

Odkup pozemků na přehradě (jednání)

-

Rozhodnutí/příprava/zahájení revitalizace areálu Veslařská

-

150. výročí veslování v Brně (2019), s tím spojená výstava a publikace

-

Úprava klubovny na přehradě (krb, posezení)

-

Úprava břehu pod loděnicí IV.

