Zpráva o činnosti za rok 2018
pro členskou schůzi Českého veslařského klubu Brno z.s., konanou dne 2. 2. 2019

Program
Viz samostatný dokument.

Úvod
Dovolím si vám shrnout přehled událostí za rok 2018 v oblasti finanční, personální, společenské
a v oblasti akademického veslování. Dozvíte se, co nás čeká v roce 2019. Zprávu z oblasti sportovní
činnosti přednese Adam Michálek, hospodaření a dotace zhodnotí Romana Macasová. Zprávu
Kontrolní a revizní komise prezentuje Jakub Mach.

1. Oblasti finanční
Investice:
-

rekordní rozpočet 2,89 mil. Kč,

-

Renault Master (2. rok splácíme úvěr),

-

bazarová 2- Filippi (98 tisíc Kč),

-

zánovní 2x/2- Wintech (110 tisíc Kč),

-

párová vesla Brača (52 tisíc Kč),

-

Cox-box, vesla a další drobný materiál,

-

rekonstrukce elektro (301 tisíc Kč, z toho 270 tisíc dotace MMB a JMK),

-

rekonstrukce klubovny (250 tisíc Kč, pokryto vlastními zdroji),

-

rekonstrukce stojanů na lodě v loděnici III.

Vloupání
-

vniknutí neznámého pachatele do objektu v průběhu rekonstrukce,

-

šetřeno Policií ČR,

-

odcizeny věci v hodnotě cca 300 tisíc Kč,

-

poškozen klub, správce, realizační firma, SCM, BCSN a další osoby,

-

stále řešíme s pojišťovnou, sjednána nová pojistná smlouva,

-

zvažujeme kamerový systém.

Lodní fond
-

od založení vybráno 982 tisíc Kč (z toho 105 tisíc Kč v roce 2018),

-

v roce 2018 vyčerpáno 198 tisíc Kč,

-

zůstatek k 31. 12. 2018 činil 10 tisíc Kč,

-

od roku 2018 již do něj nebyly směřovány příjmy z pronájmu a teambuildingů.

Pronájmy areálu přehrada a Veslařská
-

loděnice na přehradě – příjmy 210 tisíc Kč,

-

loděnice Veslařská – příjmy 375 tisíc Kč,

-

zpracován projekt na rekonstrukci kanalizace a oplechování (200 tisíc Kč),

-

budova dřevěné loděnice v havarijním stavu (zajištěna páskou a cedulí),

-

čekáme na další kroky města (vodácký kanál v TOP5 stavbách města Brna),

-

hledáme dlouhodobého partnera pro provoz a investice.

Sponzoři
-

generální partner Triexpert a Milt: ukončena spolupráce,

-

významní dárci: Zora Komancová a Brunensis Stav s.r.o.,

-

pravidelní dárci: Sander Roosendaal, Pavel Petr, Pavel Novotný,

-

Zdenka Ouředníčková (podavač na lodě), Darina Grexová (obaly na vesla),

-

klubové oblečení ATEX (máme vyjednány slevy pro individuální objednávky na eshopu – 30%
na veslařské oblečení a 10% na ostatní sortiment, heslo: VesloBrno).

2. Oblasti personální a společenská
Výbor klubu
-

Radka Slezáková (dříve kooptována, před rokem zvolena za člena výboru - dotace),

-

Ivan Pecl (před rokem zvolen za člena dotace - právní záležitosti).

Trenéři
-

Adam Michálek studuje trenérskou licenci A,

-

Jaromír Doubek (ukončena spolupráce 6/2018),

-

Jakub Mach (zahájena spolupráce 8/2018),

-

Iva Obrdlíková letos plánuje absolvovat licenci C.

Správce
-

Michal Zelinka (ukončena spolupráce 6/2018),

-

Pavel Petr (zahájena spolupráce 11/2018 na 6 měsíců),

-

od května 2019 opět hledáme nového.

Různé
-

veslování pro veřejnost (Ondřej Šanca a Zdislava Slabá),

-

výuka VUT a Mendelu (Ondřej Šanca, Štěpán Havlíček z LS Brno, Jakub Rozlivka, Tomáš Emr),

-

příměstský tábor (Romana Macasová a kol.),

-

Čarodějnice a Vánoce (Petra Svobodová a kol.),

-

Žaba (Jakub Mach a Tomáš Emr),

-

gigové veslování (Michal Zelinka, Pavel Wojtek a další, stále nedostatek aktivních veslařů),

-

Den veteránů (Antonín Marek),

-

výstava 100 let ČSR (Lubica Novotníková, proběhlo zapůjčení gigovky, vesel a dalších
historických artefaktů na BVV),

-

odchod 2 sportovců do Prahy: Ondřej Čermák (Dukla Praha) a Václav Kunčák (ČVK Praha),

-

setkání předsednictva ČVS s moravskými kluby – proběhlo 11. 1. 2018 a 22. 1. 2019 u nás
v klubovně.

3. Akademické veslování
-

4. ročník závodu OSMY BRNO, v sobotu startovalo 12 posádek (v roce 2017 to bylo 6),

-

AMČR 19. 6. 2018 v Brně, ve spolupráci s Masarykovou univerzitou,

-

Oba závody zahrnuty do nově vzniklého Poháru univerzit ve veslování,

-

Příjmy 155 tisíc Kč (ČVS a ČAUS),

-

náš klub byl přijat za člena České asociace univerzitního sportu,

-

Zaškolovák a Gaudeamus pro Mendelu,

-

výuka veslování pro VUT v Brně (smlouva, kombinuje trenažér a vodu, rozsah 6 + 6 týdnů),

-

výuka na Mendelu (od 9/2018, jen na trenažérů, v březnu začne i na vodě),

-

výuka na Muni (předjednána od 9/2019),

-

molo v Jundrově (dílo dokončeno, pokřtěno a převedeno do majetku MČ Brno – Jundrov),

-

Snaha vyčlenit pro výuku studentů lodě a ty umístit do samostatné loděnice.

4. Co nás čeká v roce 2019
-

nové klubové dresy,

-

výstava 150. let veslování v Brně v Technickém muzeu (5-10/2019),

-

organizace AMČR (25. 6.) a OSMY BRNO (26. a 28. 9.),

-

akademie pro zahraniční masters veslaře,

-

reorganizace loděnice č. I,

-

nový web klubu a jeho webmaster,

-

rekonstrukce silnice na ul. Hrázní (možné omezení příjezdu na klub),

-

pronájem dvou 1x Wintech a jednoho 1x Filippi (pokusíme se odkoupit),

-

nákup tréninkové 4x+/4+ LiteBoat (pokud vyjde dotace),

-

zprovoznění 3. člunu,

-

oprava 8+ Karliš,

-

rekonstrukce kanalizace za budovou na ul. Veslařská (pokud vyjde dotace),

-

rozšíření počtu závodů (Jarní závody Praha, MR Mnichov),

-

MS juniorů v Tokiu,

-

udržet TOP 10 pozici v českém bodování,

-

navýšit dlouhodobý průměr členů v SCM (letos jen 2 lidé).

-

volební Členská schůze ČVK Brno na podzim 2019,

-

schválení koncepce klubu na období 2020-23,

-

rozhodnutí/příprava/realizace revitalizace areálu Veslařská,

-

prodloužení nájemní smlouvy pozemků na přehradě.

