
ZÁPIS SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU VESLAŘSKÉHO KLUBU Schůze č. 1/2022

Datum konání: 7.1. 2022 Místo konání: TJ LS Brno, Rakovecká 30 Brno

Přítomni: J. Litera, J. Nečasová, M. Kolář, A. Lízal

Omluveni: B.Kárová

Hosté:

Aktuální zůstatek na účtech ke dni 31.12.2021:  650 447,16 Kč

Aktuální zůstatek hotovostní pokladna ke dni 31.12.2021: 11 592,-

Členské příspěvky vybráno 424 723,-

Dotace MMB 615 000,-  na účtě

Dotace JMK - zamítnuty

Dotace ČVS 186 412,- na účtě

Dotace Bystrc schváleno 10 000,- na účtě

Dotace provoz NSA 292 827,50 na účtě

___________________________________________________________________________

PROGRAM SCHŮZE:

1. Mola ( stk na plavební správu udělá J.Pavlíček) kovové molo hotovo je nutné přehlásit

z YC na VK - probíhá, plastové molo není nahlášeno na SP Přerov, dokoupíme tři

moduly, stk zajistí J.Nečasová – moduly dokoupeny nahlášení na PS Přerov- probíhá

zadán projekt na zakreslení J. Procházka - probíhá

2. Miroslav Možný: rozdělení skupiny žáků a žákyň. Trenér žáků od června Možný (

nábory- zodpovídá se předsednictvu)  - převzato od K. Hrstkové Další prozatimní



trenéři žákyň Litera V., Štorek I. Během roku vyhlášení výběrového řízení na trenéra

plat 20 000,-kč (dle situace s dotacemi 2022) probíhá

3. Katka Hrstková, Lucie Nečasová končí k 28.2.2022 jako trenérky žáků

4. Šatní skříňky-  probíhá   (M. Kolář)

5. Září: reprezentační srazy o víkendech na LS Brno – souhlasí 5 , proti 0 - proběhlo

6. Oddílové sako LS Brno:  návrh  Janko oslovit ( za úkol J.Litera)  - probíhá

7. Nákup náhradních dílů: 20-30 tisíc.  (poptat Vabroušek, Švrček boty z číny) zbytek

dílů dle finanční situace během roku – průběžně

8. Nákup skifů na splátky: úkol J.Litera -  proběhlo skif od M. Müller cena 60000,-kč (

splátka 3x20000,-)  skif od S.Kalvoda 32 000,- zaplaceno

9. Příměstské tábory: 3 běhy rok 2022, pro 5, proti 0 – náborový leták A.Lízal probíhá

10. Facebook – oslovit K.Fantovou , předání  funkce admin - probíhá

a. Web – nový web vytvořen www.vklsbrno.cz odpovídá A.Lízal

11. Nový malý vlek: vyhlášení sbírky, již vybráno cca. 130 tisíc + 30 tis. za prodej starého

vleku zakoupen vlek v ceně 178 475,- dary 160 053,- dokončeno

12. Nové webové stránky jen pro VK:  oslovení M.Dohnal/ A.Lízal – www.vklsbrno.cz

dokončeno A.Lízal

13. Nové nástupní můstky z plastových modulů:  Martin Kolář, Ježek, Lutzbauer – probíhá

14. Stojan na lodě:  Tomáš Vodička – probíhá

15. Odvod do TJ LS Brno : měsíčně 19.500,- zálohy na provoz  dokončeno

16. Pořádání plesu VK LS Brno:  12.2.2022  v kulturním domě Rubín (předpokládaný

výdělek 40 -80 tis. Kč podle počtu prodaných vstupenek)- probíhá . Ples zrušen

z důvodu covidové situace počet lidí max 100 nevyplatí se odpovídá J.Nečasová

17. Nové bannery na Mezinárodní regatu a Mistrovství Moravy s měnitelným letopočtem-

probíhá

a. Oslovení p.Kobza: úkol J.Litera

18. Nová barevná multifunkční tiskárna:  vybereme s levnými provozními náklady

(skener, kopírka, tisk)- vybrána Epson ecotank (čeká se na dotace) A.Lízal probíhá

19. Video rozbor veslování: zařadit do tréninku  - probíhá

http://www.vklsbrno.cz
http://www.vklsbrno.cz


20. Odkoupení Wintech od p.Kobzy- na 4 splátky 180 000,-  ( 2x 50, 2x 40 tis.) –

odsouhlaseno – proběhla první splátka probíhá

21. Pojištění lodí – zjistit na svazu , úkol J.Litera probíhá

22. Nákup nových 3 trenažerů,  Ergbike( wattbike) , Skierg – úkol J.Litera – zakoupeny 4x

veslařský trenažér, 1x lyžařský, 1x kolo celkem 175 977,- dokončeno

23. Odměny trenérům- 150 000,-   schváleno   rozdělení 50 000,- Litera V., Mičánková J.

35 000,-, Nečasová L. 20 000,-, Pruckl 20 000,-,Loukota M. 15 000,-, Michajlov P.

10 000,- část vyplaceno v roce 2021 část leden,únor 2022

24. Posilovna sada jednoručních činek   probíhá

25. Zakoupení vesel -  10 párů Conceptů  ( domluva s trenéry)  vesla jsou v loděnici úhrada

v roce 2022 (dotace)

26. Nákup křídel na starší lodě  (domluva s trenéry) probíhá

27. Rozdělení odměn trenérům nový návrh:

28. Počet lidí ve skupině x počet medailí na MČR (bronzová 1, stříbrná 2, zlatá 3) x počet

tréninkových jednotek za týden (žáci koeficient 1,2) + počet reprezentantů (žáci počet

lidí mezi prvními 40 v programu přijď veslovat) probíhá

29. Zjistit jak to dělají v jiných klubech -J.Litera

30. Na začátku roku rozpis závodů (co největší počet závodů pro mladé veslaře) probíhá

31. Oprava obalu na loď (Marcello Dvořák) schváleno dokončeno vyplacena odměna

3 000,-

32. Žaba-ukončení veslařské sezony 16.10. celodenní závody pro rodiče a děti, zajistit

občerstvení, poptat cvičné lodě dokončeno J.Litera pořádaly se úspěšně závody

rodinných členů, zajištěno občerstvení sponzorsky Ing. Štorek 20l burčák, M.Tronner

50l piva, správci 50l kofola a 50l pivo,cvičné lodě zajištěny dokončeno

33. Autobus poptat cenu u dopravce Rozsíval, DPMB (zeptat se na tahání vleku) probíhá

34. Auto dodávka – poptat půjčování na závody nebo udělat sbírku , kupovat nebudeme

vyplatí se půjčovat z půjčovny probíhá

35. Poptat vyřazené trenažéry z ČVS – probíhá J.Litera

36. Půjčování katamaránu z ČVS na závody v Brně (má být na ČVK) probíhá J.Litera



37. Vyškrtnutí zajištění ubytování MBR – dokončeno

38. Mezinárodní regata odsouhlaseno prize money 10000,-jři 8+, 10000,- dci 8+, 10000,-

jky+dky 8+ podmínka musí jet další závod – probíhá

39. Mezinárodní regata ředitel Vojta Durna (oslovit) Morava ředitel Jakub Procházka, jarní

závody ředitel Jaroslav Kučera probíhá

40. Dračí lodě si chtějí přivést loď desítku, odsouhlaseno pod podmínkou, že ji na zimu

odvezou – probíhá

41. Pronájem skifů Filipi zapůjčení na klub, proúčtování na SCM – probíhá

42. Trenér SCM Možný Miroslav odsouhlaseno, nahlášeno

43. Hory 2022 sehnat trenéra běžkařů oslavit S.Kalvoda, M. Žíla, H.Kolář úhrada

ubytování, dopravy – probíhá

44. Odsouhlaseny nové dresy A.Lízal – probíhá

45. Výroční schůze domluvit termín. Připravit pozvánku, jednací řád zaslat 14 dní předem

všem členům nad 18 let. Odsouhlasit 25 delegátů 10 náhradníků navrhnout kandidáty

do TJ. na schůzi probrat jak s výstavbou a úpravou areálu TJ

a. Zapsal: Jakub Litera

b. Schváleno: Výborem VK LS Brno


