VH ČVK BRNO – 1/2015

Dobré dopoledne všem,
Rád bych vás přivítal na dnešní řádné Valné hromadě Českého veslařského klubu v Brně „o.s.“. Našim
prvním úkolem je odsouhlasit si dnešní program, abychom věděli, co nás dnes všechno čeká.

Program
Viz samostatný dokument.

Úvod
Dovolil jsem si připravit malý přehled toho, co se za rok 2014 událo v oblasti investic, sponzoringu,
členských příspěvků, členské základny a personální oblasti. Dále co nás čeká v letošním roce 2015,
jaké před námi stojí výzvy a rizika. Samostatnou zprávu z oblasti sportovní činnosti přednese Adam
Michálek, hospodaření zhodnotí Romana Macasová a přehled dotací uvede Eda Gopfert. Zprávu
Kontrolní a revizní komise vypracoval Jakub Mach.

Investice a sponzoři
V listopadu 2013 byl založen tzv. Lodní fond. Tam mohou všichni členové, rodiče i sponzoři vkládat
dobrovolné příspěvky na nákup lodí. Z počátku se tato myšlenka pro některé jevila jako utopie
a projekt, který nemůže fungovat. Výsledek je za 14 měsíců od založení následovný: v roce 2013

vybráno za 2 měsíce 93 tisíc a v roce 2014 dalších 115 tisíc Kč. Celkem tedy vybráno 208 tisíc,
vyčerpáno 160 tisíc a aktuální zůstatek činí 48 tisíc. Srdečně děkujeme všem dárcům za
podporu a doufáme, že tato myšlenka bude dále úspěšně pokračovat.
V oblasti dotací jsme zaznamenaly nárůst především v oblasti podpory vrcholového sportu
dospělých a v oblasti dotací přidělovaných dle velikosti členské základy do 18 let. Více
v samostatné zprávě o dotacích.

V loňském roce jsme také splatili dva dluhy z minulosti. Prvním z nich byla půjčka na
veslařský vlek. Posledních 50 tisíc bylo dorovnáno na jaře. Druhým byla realizace střechy
zděné budovy v Pisárkách, někdy z roku 2007. Závazek jsme napřed dlouhodobě rozporovali
a následně jej uznali. Měli jsme od stavební firmy splátkový kalendář a ten byl také na jaře
doplacen.

Co se v roce 2014 nakoupilo:
Ojetá loď 4x-/4- ERB za 110 tisíc Kč
Nová loď 4x-/4- Wintech za 370 tisíc Kč
Ojetá loď 1xVajda s vesly Croker – 26 tisíc
4 páry párových vesel sekyr – 72 tisíc
4 páry párových vesel Macon - 44 tisíc
vesla 1xjři a 2-jři z SCM – 38 tisíc
vesla 2-dky a 2xdky – 52 tisíc
stojany na gigové lodě - cca 40 tisíc
ojetý člun s motorem 39 tisíc, garáže zdarma od VK Slávia
nový gumový člun s příslušenstvím 80 tisíc

Celkem to vychází na 871 tisíc Kč za jediný kalendářní rok!!!

Kde jsme na toto všechno vzali peníze?
-

Dotace (Vrcholový sport, mládež)
Lodní fond
Partneři klubu (Bartosini, Kleis, Milt, Triexpert) přinesli do rozpočtu více než 700 tisíc Kč.

Chtěl bych vyjádřit velké poděkování těmto subjektům za pomoc s naší sportovní činností. Rok 2014
byl po této stránce naprosto unikátní a nedá se přepokládat, že by se v následujících letech opakoval.
Proto pro rok 2015 počítáme s nižším rozpočtem než v roce loňském, více o tom poví hospodářka
v samostatné správě o hospodaření.

Dále bych chtěl jmenovitě poděkovat partnerů z firmy Triexpert (Lepier, Trávníček). Kromě finanční
pomoci jsme v loňském roce využívali bezplatně vybavení celé posilovny, trenažéry a spinnery. Dále
se jednalo o lodní vybavení pro valnou část mužské složky (osma, noncox, dvojky) a dvojku juniorů,
bez kterého by nebylo možné dosáhnout loňských závodních výsledků, nominovat se do SCM a
podobně. Byly vyrobeny nové dresy pro všechny závodníky v dotované ceně.

Také děkuji dvěma členům, kteří se zasloužili o vybudování sauny v prostorách pánské šatny. Prvním
z nich je Dalibor Čáp, který bezúplatně poskytnul technické vybavení (kamna, dřevěné konstrukce).
Druhým z nich je Michal Zelinka, který celou saunu zkompletovat a upravil na potřebné rozměry.

Od 1.1.2015 máme nové pojištění budov v obou areálech a vybraných lodí (vlastních i pronajatých)
od ČSOB pojišťovny. Díky tomu jsme také schopni lépe krýt rizika a škody způsobené třetím osobám.

Nákup nových lodí
Do lodního parku, motorových člunů, vleku na lodě a dalšího vybavení jsme za uplynulé 3 roky
investovali přes 1,5 milionu korun. Aby byly naše další nákupy systematické, tak jsme loni na jaře
nechali hlavního trenéra vypracovat plán obnovy lodního parku, kde jsou určeny lodní kategorie,
které je potřeba zajistit.
Pro letošní sezónu bylo určeno 5 lodí, které přednostně potřebujeme. Na podzim jsme objednali u
firmy Rowline s.r.o. tři nové lodě Wintech: kombi čtyřku pro žactvo, dvojku juniorů a dvojku/dvojskif
pro kategorii dorostenky a juniorky. Dvě zbylé lodě budeme pronajímat: 2- mLV a 1xjři.

Dvě lodě z pěti zmíněných již v loděnici máme (2-jři a 1xjři), další 3 dorazí zhruba za měsíc.
Financování je rozloženo do 2 let s 50% akontací při předání lodí. Bude zajištěno z vlastních zdrojů,
z darů od ČOV výboru a průběžně podáváme dotace na nákup lodí u JMK a Magistrátu.

Dále věříme v pokračování Lodního fondu, který může pomoc v opravách a nákupu dalších lodí.
Dlouhodobě například víme o nedostatku malých lodí pro mládež, výukových lodí, absenci klubové
osmy, také nebude možné do nekonečna zdarma využívat lodní vybavení a posilovnu od Triexpertu.

Členské příspěvky
Výše členských příspěvků byla pro rok 2014 navýšena a zprvu vyvolala silné negativní reakce z řad
některých členů a rodičů veslařů. Po roce fungování se myslím ukázalo, že byla jednotlivá pásma
správně nastavena a reflektují náklady a přínosy jednotlivých věkových kategorií. Po našem vzoru se
již zvedají i příspěvky v jiných klubech a odpovídají běžným taxám v jiných sportech. Pro rok 2015 byla
schválena stejná pásma i termín úhrady do konce března.
Pro zajímavost jsem si nachystal srovnání objemu vybraných členských příspěvků za poslední 4 roky.
V roce 2011 to bylo 67 tisíc, v roce 2012 138 tisíc Kč, v roce 2013 277 tisíc Kč a v roce 2014 371 tisíc
(108 platících členů).

Rozšíření členské základny, systém SCM
Žákovské družstvo se rozrostlo na více než 30 závodníků. V roce 2011 startovali na Mistrovství
Moravy 2 žáci, v roce 2012 8 žáků a 2 žákyně. V roce 2014 jsme měli v programu Přijď veslovat 27
žáků a žaček. Tato čísla mne velmi těší a jsou příslibem do budoucna. Chtěl bych velmi poděkovat
trenérům Michalovi Doubkovi, Petře Grexové a Petře Svobodové, kteří se o žactvo aktuálně starají.
Dále to loni byli Jiří Šmarda, Vladimír Litera, Barbora Vařeková a Lukáš Slavíček. Práce s mládeží se
nesmírné záslužná a vítán je každý, kdo by se rád do této skupiny trenérů připojil.
Každý veslařský klub je existenčně i sportovně závislý na počtu závodníků/závodnic, kteří se nominují
do systému SCM. Pro rok 2014 tam byli zařazeni junioři Šanca, Svoboda a Svítil, po část roku i
dorostenec Stříž. Pro rok 2015 se povedlo nominovat pěti závodníkům (Šanca, Svoboda, Svítil, Stříž
a Kunčák). Poprvé byl zaveden systém podzimního testu na vodě i na trenažéru (dříve trenažér a jarní
MČR na dlouhé dráze). Systém SCM pomáhá s financováním trenérů, s nákupem lodního vybavení,
financováním soustředění a v neposlední řadě umožnuje závodníkům zařazování do reprezentačních
posádek. Sportovní výsledky jednotlivých kategorií zhodnotí v samostatné správně hlavní trenér.
Největšího mediálního ohlasu zaznamenala účast osmy mužů v hlavním závodě pražských
Primátorek, stejně tak jako účast gigová posádky v závodu historických osmiveslic. Dále pak účast
dvou veslařů na MEJ, čtyři veslařů na ME dospělých a mužů lehkých vah na závodě SP.

Personální oblast
Už skoro dva roky angažujeme hlavního trenéra Adama Michálka, který má trenérsky na starosti
kategorie mužů, žen, U23 a juniorů. Dále kompletně zajišťuje sportovní činnost klubu, tzn. organizace
závodů, soustředění, ubytování, evidence lodí, motorového člunu a další činnosti.
Na jaře trenérský tým opustila Barbora Vařeková a nové do něj v průběhu roku vstoupily Petra
Grexová a Petra Svobodová. V říjnu byla po vzájemné dohodě ukončena trenérská spolupráce
s Vladimírem Literou. V neposlední řadě začal od srpna 2014 opět trénovat Jaromír Doubek, a to jeho
oblíbenou kategorii dorostenců.
Michal Zelinka je správce střediska dva a půl roku. Kromě běžné pracovní náplně se spolupodílel na
opravách gigové osmy, opravě motorového člunu, opravě střechy loděnice v Pisárkách či instalace
sauny a pergoly.

Výbor klubu pracuje v ustáleném složení, čemuž jsem velmi rád. Aktuálně máme pokryty všechny
hlavní oblasti činnosti. Do budoucna by výbor mohl být doplněn o zástupce nezávodního a
veteránského veslování. Za rok nás čeká volební valná hromada, proto se každý z vás může zamyslet,
jak by osobně mohl přispět k fungování klubu a kandidovat do nového výboru pro období 2016-2019

Poděkování
Trenéři a závodníci – chtěl bych ještě jednou poděkovat celému trenérskému týmu za jich odvedenou
práci. Jmenovitě to letos byli Adam Michálek, Vladimír Litera, Michal Doubek, Jiří Šmarda, Jaromír
Doubek, Barbora Vařeková, Petra Grexová, Romana Macasová a Petra Svobodová. Dík patří
samozřejmě i všem závodníkům.
Výbor – dále bych chtěl poděkovat celému výboru. Myslím si, že jsme vytvořili dobrou partu lidí a
jsme schopni konstruktivně táhnout za jeden provaz. Každý je přínosný v něčem jiném a něčemu
jinému se také věnuje. Děkuji také Tondovi Markovi za pomoc s evidencí členů.
Sponzoři a partneři – firma Triexpert a Milt (Lepier, Trávníček), Bartosini, Kleis, ATEX, Bona media,
Havelka Pharma, Tiskárna Didot, Honeywell, ze soukromých osob poté Pavel Novotný, Pavel Petr,
Sander Roosendaal a další.

Co náš čeká?
Investice - lodní materiál, regály na lodě, v delším horizontu oprava střech loděnic, řešení pozemků
na přehradě, revitalizace celého areálu na ulici Veslařská
Sportovní oblast – snaha dlouhodobě udržet počet členů SCM, posunout se v bodování ČP do první
desítky klubů, stabilní účast na MSJ, elitní družstvo dospělých, stabilizace trenérského týmu
Mládež – pokračování v rozvoji členské základny žáků i žaček, veslařská přípravka
Rozvoj nezávodní a společenské činnosti - historické veslování, veslování pro veřejnost
Webové stránky a PR klubu – nový webmaster, propagace 75. výročí vítězství na Primátorkách

Děkuji za pozornost.

