Zápis z jednání výboru ČVK Brno z.s. ze dne 8. 1. 2019
Přítomní: Eduard Göpfert, Romana Macasová, Tomáš Nahodil, Ivan Pecl, Radka Slezáková
Host: Adam Michálek
Informace:
• Sport – čekají nás trenažérové závody v Praze, Pardubicích a MČR v Neratovicích.
Schválena termínová listina pro rok 2019, nově přidáváme jarní závody v Praze
a mezinárodní regatu juniorů v Mnichově. Soustředění v Itálii na konci března.
• Nové dresy – připravujeme nové závodní dresy od firmy ATEX.
• 150 let veslování v Brně – prezentace veslování na Regiontour 17.-20.1. (gigová loď,
ergometr, náborové letáky, převoz 15.1. A. Michálek) jako upoutávka na velkou
výstavu veslování, cyklistiky a motorismu v Technickém muzeu (5-9/2019).
• Akademické veslování – zahájeno jednání o výuce veslování na MU. Vyčleníme
starší lodě a vesla do samostatné loděnice, drobné opravy 4+ dřevo, repase 8+ Karliš.
• AMČR Brno a Osmy Brno – vypsání odeslána, termín 25.6. na přehradě, 26. a 28.9.
na řece. Brněnský duel se pojede na gigových osmiveslicích s cílem před starou
loděnicí, jakou součást oslav 100 let MU a MENDELU.
• Pojištění loděnice a lodí – od ledna nová smlouva s ČPP, včetně přepravy.
Dopracovat nájemní smlouvy na soukromé lodě.
• Dotace – obdržena na podporu 2 sportovců z JMK. Na Brno podáme projekt na:
havarijní stav kanalizace a oplechování ul. Veslařská + tréninkovou loď s vesly.
• Hospodaření – kontrola čerpání rozpočtu 2018 a schválení rozpočtu 2019.
• Veslování pro veřejnost – proběhlo 23 lekcí, 64 účastí u 16 lidí. Lektoři Slabá, Šanca.
• Pronájem prostor – vyhodnocení realizovaných akcí, pokračujeme v podobném
duchu i v letošním roce. Rozjednáno soustředění anglických juniorských veslařů.
• Areál Veslařská – na rok 2019 prodlouženy všechny nájemní smlouvy.
• Motorové čluny – do jara udělat technickou kontrolu na oba čluny, pokusíme se
zprovoznit i člun třetí (oprava starého motoru, nebo nákup malého motoru do 10 kW).
• Členská schůze – termín 2. 2. 2019 v 10 hodin, do 20. 1. připravit všechny výroční
zprávy a navzájem si je poslat.
• Provozní řád střediska – aktualizovány otvírací doby a kontakty.
• Termín příštího jednání v úterý 19. 2. 2019.
Zapsal: Ing. Tomáš Nahodil, předseda

