Zápis z jednání výboru ČVK Brno ze dne 16. 1. 2017
Přítomní:

Tomáš Nahodil
Eduard Göpfert
Jan Lepier
Romana Macasová
Tomáš Emr
Adam Michálek

Informace:
• Simon Cox – v Olomouci proběhlo setkání s novým ústředním trenérem reprezentace.
Představena koncepce reprezentace pro následující 4 roky, kalendář akcí atd. Ukázka
veslařské techniky a motivace. Přítomni A. Michálek a T. Nahodil.
•

SCM 2017 – do programu 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.

•

Členská schůze – do týdne odeslat pozvánku, program a informaci o příspěvcích.

•

Rozpočet 2017 – schválen návrh rozpočtu s příjmy i výdaji ve výši 2,1 mil Kč.

•

Mikrobus – odsouhlasen nákup 9místného mikrobusu Renault Master 2,3 dCi 170k,
od dealera Auto Pokorný s.r.o., dodání do konce března. Bude hrazeno pomocí
finančního leasingu na 5 let s 10% akontací.

•

Brigády 2016 – Povodí Moravy vyúčtováno, kontrola brigádnické povinnost členů.

•

Dotace – podáno zbylé vyúčtování na magistrát. Pokusíme se získat podporu od firmy
Nielsen-Kellermann v podobě veslařské elektroniky – pomůže Sander Roosendaal.

•

Termínovka 2017 – schválen návrh hlavního trenéra, nově závody ve Štětí a srpnové
závody v Třeboni. Nepojede se do Piešťan - termínová kolize s regatou v Hodoníně.

•

Jarní soustředění – v první polovině února v Sabaudii pro 3 muže + trenér, náklady
budou hrazeny z Vrcholového sportu (Brno). Pro dorostence/dorostenky 20.-24.3.
v Račicích, pro U23 a juniory v jednání.

•

Lodě – dva skify Wintech budou do konce ledna v ČR, všechny žákovské již
doručeny. Pronajmeme loď Roseman, vesla a budík pro dorostence od M. Sedláčka.

•

Lodní fond – celkem od začátku vybráno přes 578 tisíc, zůstatek 118 tisíc.

•

Areál Veslařská – architektonická studie, smlouva s Torrsen Sports na rok 2017.

•

Pronájem areálu – vyhodnoceny pronájmy v 2016 a stanovena pravidla pro 2017.

•

Akademické veslování – termínovka akademických závodů, nejbližší trenažérové
AMČR v Hodoníně – závod jednotlivců i družstev. Potvrzena bloková výuka na VUT.

•

Vyhlášení nejlepší veslařské posádky – náhradní termín 3.2., Praha-Chodov.
Pojede: J. Doubek, T. Nahodil a O. Svoboda. Jedna vstupenka pro 2 osoby je volná.

•

Termín příštího jednání v pondělí 20. 2. 2017, nebo bude upřesněno.

Zapsal: Ing. Tomáš Nahodil, předseda

