Zpráva o činnosti za rok 2017
pro členskou schůzi Českého veslařského klubu Brno z.s., konanou dne 17. 2. 2018

Program
Viz samostatný dokument.

Úvod
Předání ocenění Čestný odznak ČVS Karlu Kolesovi a Ivanu Miluškovi.
Přehled událostí za rok 2017 v oblasti finanční, personální a akademického veslování. Co nás čeká
v roce 2018-2019? Zprávu z oblasti sportovní činnosti přednese Adam Michálek, hospodaření
a dotace zhodnotí Romana Macasová. Zprávu Kontrolní a revizní komise vypracoval Jakub Mach.

1. Oblasti finanční
Investice
-

Renault Master (680 tisíc, 10% akontace, zbytek na 5letý leasing)

-

Krakorce na gigovou osmu (23 tisíc Kč)

-

8+ Empacher (90 tisíc Kč),

-

1x Wintech, vesla (82 tisíc Kč + 100 tisíc Kč dotace)

-

1x Filippi (95 tisíc Kč)

-

oprava 2x Janoušek (24 tisíc Kč)

-

vesla a drobný materiál

Lodní fond
-

zůstatek k 31.12.2017 činil 876.727,- (z toho v roce 2017 vybráno 323.200,-)

-

celkem vyčerpáno 774.000,-

-

pro rok 2018 již do něj nebudeme směřovat příjmy z pronájmu a teambuildingů (ty v roce
2017 vydělaly 201.600,-), tyto prostředky půjdou do oprav budovy.

Pronájmy areálu přehrada a Veslařská
-

Loděnice na Přehradě – příjmy 201 tisíc Kč

-

Torrsen Sports – 81 tisíc Kč (10 tisíc v létě a 7 tisíc v zimě), provedli opravu šatny/sprchy

-

Magistrát schválil finance na projektovou dokumentaci k vodáckému kanálu v Pisárkách,
uvažuje se o možné napojení na náš areál a červenou loděnici Masarykovy univerzity.

-

Naše vlastní aktivity zde nijak nepokročily, čekáme na kroky města.

Sponzoři
-

Generální partner Triexpert, Milt a Bartosini (150 tisíc Kč)

-

Významní dárci: Tiskárna Didot, Petra Lohnická.

-

Pravidelní dárci: Sander Roosendaal, Pavel Petr, Pavel Novotný.

-

Darina Grexová (oblečení, obal na loď)

-

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)

2. Oblasti personální, společenská a akademické veslování

Výbor klubu
-

Odstoupil Tomáš Emr (přestup na Duklu)

-

Kooptována Radka Slezáková (dotace)

-

Odstoupení Jana Lepiera (pracovní důvody)

-

Návrh na nového člena Ivana Pecla (právní záležitosti)

Trenéři
-

Martin Kročil asistent trenéra žactva

-

Adam Michálek studuje trenérskou licenci A

Různé
-

Veslování pro veřejnost (organizuje Ondřej Šanca a Luboš Zapletal)

-

Příměstský tábor

-

Gigové veslování (nedostatek aktivních veslařů, 2 osmy na Primátorkách 2018?)

-

Den veteránů

-

Den náborů, Česko vesluje?

-

Brigády (stále chybí odpovědná osoba a nadšení lidí)

Univerzitní veslování
-

Třetí ročník závodu OSMY BRNO na Svratce, startovalo 6 posádek

-

Molo u mostu v Jundrově bude realizováno ve 2Q/2018

-

Výuka veslování pro VUT v Brně, smlouva o spolupráci (loni bloková výuka, letos lekce
4x týdně od února do dubna (Zapletal, Konopová), poté bloková výuka květen-červen

-

VUT zvažuje založení vlastního veslařského oddílu (Havlíček)

-

Komise akademického veslování ČVS (od 12/2017 předseda Tomáš Macas, změna i na ČAUS),
v roce 2017 našemu klubu přiděleno 55 tisíc z 200 tisícové rozpočtu.

-

Nabídka spolupráce studentů z Groningenu nevyšla

-

AMČR bude 19.6. v Brně, pořádáme ve spolupráci s Masarykovou univerzitou

3. Co nás čeká v roce 2018-19
-

Rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově (2-5/2018)

-

Rekonstrukce WC a kuchyňky u klubovny (podána žádost o dotaci)

-

Rekonstrukce stojanů na lodě v loděnici III.

-

Vybudování parkovacího místa pro mikrobus

-

Pronájem dvou skifů Wintech od Rowline

-

Pronájem 2- Filippi a 2- Wintech?

-

Prodej 4m2 pozemku na Veslařské (narovnání hranice s LS Brno)

-

MS juniorů v Račicích 8/2018

-

Udržet TOP 10 pozici v českém bodování

-

Udržet dlouhodobý průměr členů v SCM

-

Nový web klubu, web OSMY BRNO již hotov

-

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

-

Projekt rekonstrukce Veslařská (projekt města na vodácký kanál)

-

Rozhodnutí/příprava/zahájení revitalizace areálu Veslařská

-

Odkup pozemků na přehradě (jednání)

-

12/2019 volební Členská schůze ČVK Brno

