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A.  Základní informace  

 

název:  

Veslařký klub Slavoj Litoměřice, 

zapsaný spolek 
 

adresa:  

Střelecký ostrov 3, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
 

identifikační číslo: 

013 43 394  

zápis do rejstříku spolků: 

1. ledna 2014 
 

datum vzniku: 

16. května  2013 
 

orgány spolku: 

 

 výkonný výbor: 
 

 

ing. Zdeněk Pecka                                                                                       předseda výboru 

ing. Vít Suchánek                                                                                             člen výboru 

ing. Jan Vahalík ml.                                                                                         člen výboru 

Jan Stejskal                                                                                                       člen výboru 

ing. Otakar Hamerník                                                                                      člen výboru 

 

 

Složení revizní komise: 
 

Ing. Miloslav Matula                                                                                    předseda komise 

Radomil Peterka                                                                                               člen komise           

Ing. Jan Vahalík st.                                                                                          člen komise           

 

   

Počet členů k 31. 12. 2016: 
 

Počet členů                                                                               109 

 

 



B. Hodnocení činnosti předsedou spolku 

 

Vážené dámy, vážení pánové,  

jménem výkonného výboru VK Slavoj Litoměřice mi dovolte krátké 

zhodnocení našeho spolku za rok 2016. 

 Uplynulý rok jsme se mohli plně věnovat naší hlavní činnosti, tzn. 

veslařskému sportu, výchově mladých veslařů, udržování a zlepšování úrovně 

lodního materiálu a zejména zajištění celého tohoto chodu financemi. Díky 

získání dotací z města Litoměřice byl zajištěn bezproblémový sportovní provoz 

klubu. Další velké částky jsme získali prostřednictvím našeho svazu (ČVS), kdy 

z Programu IV jsme zaplatili provoz budovy vesláku a Program V nám umožnil 

vyplácet dnes již pravidelné mzdové náklady a hradit dopravu na závody. 

Největší investicí byla však koupě nového vleku na lodě, který by měl na dlouhá 

léta plně zabezpečit dopravu lodí na závody a který jsme pořídili z 

„olympijských“ peněz. Dále krajská dotace, společně s dotacemi firem, které 

kontaktoval p. Stejskal (Olpe, Destrukce, Kámen Zbraslav) finančně zajistila 

62. Mezinárodní litoměřickou regatu. Finance z Programu VIII (MŠMT) a 

dotace z Generali (zajistil Ing. Vahalík mladší) umožnily poskytnout příspěvek 

na dresy. Po získání dotace od Nadace ČEZ (tato dotace se podařila díky 

kontaktům Ing. Vahalíka staršího) jsme mohli významně zlepšit náš lodní park 

koupí nového dvojskifu a dvojky (křtění proběhne na jaře), z vlastních 

prostředků jsme pořídili pět párů vesel macon (další čtyři nepárová vesla byla 

pořízena prostřednictvím MUDr. Konschilla) a zimní přípravu jsme vylepšili 

zakoupením nového trenažéru Concept 2. Díky darům rodičů p. Hanzíka a p. 

Marjanka jsme mohli pořídit nové krakorce na dětskou čtyřku párovou. 

Tyto materiální úspěchy byly podtrženy úspěchy sportovními, kdy naši 

členové dosáhli vynikajících výsledků jak při účasti na „obyčejných“ regatách, 

tak zejména v mistrovských závodech, což náš klub vyneslo až na krásné 15 

místo v bodování klubů, které sice může být chápáno jako ústup z loňského 12 

místa, ve skutečnosti je to však potvrzení velmi dobré úrovně našich veslařů a 

obětavé práce trenérů – více však ve sportovní zprávě. 

Ke konci tohoto úvodního slova chci připomenout, že se podařilo uzavřít 

pojistné smlouvy, které nás chrání v případě škody při přepravě lodí, máme 

pojištěny všechny naše a od roku 2017 i soukromé lodě v loděnici, nový vlek a 

v neposlední řadě je pojištěna profesní odpovědnost VK Slavoj Litoměřice. 

Na závěr je nutno připomenout, že všechny tyto úspěchy by nebylo možné 

zrealizovat bez obětavé práce trenérů, velmi dobré spolupráce s mateřským 

Slavojem Litoměřice a pod finančním dohledem účetní firmy p. Haka. 



 

C: Přehled o sportovních aktivitách oddílu                                       

 

Předem bych chtěl zdůraznit, že loňská sezona byla pro náš oddíl velmi 

úspěšná, a kdybych měl vyjmenovat všechny úspěchy, kterých se naši členové 

dobrali, tak bychom tu četli dosti dlouho. Proto tuto zprávu shrnu do výčtu 

nejdůležitějších závodů a úspěchů v nich. Doufám, že se proto neurazí ti, kteří 

v tomto výčtu nebudou, ačkoliv také zvítězili v několika závodech. 

 

                
 

V loňském roce Litoměřičtí veslaři trénovali pod vedením těchto trenérů: 

 

- Mgr. Kindlová Radka       -   žkym, žkys a dky    

- Peterka Radomil, Pavel Janák     -   žcim a žcis              

- Novák Stanislav, Bc. Slavík Daniel    -   dci a starší        

Po mistrovství republiky ukončil své působení v roli trenéra Dan Slavík a 

místo něj pomáhá vést skupinu starších svěřenců Standovi Novákovi Gabriel 

Brodský. 

 

V loňském roce se naši členové celkem zúčastnili 22 tuzemských i 

mezinárodních veslařských závodů, 3 závodů na veslařských trenažérech a 

4 dětských kombinovaných závodů. 

 

Rok jsme, jako obvykle, zahájili organizací již 5. Přeboru litoměřických 

škol v jízdě na trenažéru, první závody na vodě bylo, také tradičně, MČR na 

dlouhé dráze v Hoříně. 

 



      

                                                                            

    

Z mistrovských závodů je nutné vyzdvihnout zejména: 

 
103. Pražské Primátorky 

   disciplína kategorie umístění jméno 
   8x+ žcim 1 - dělené Hříbalová, Hojdarová, Hanzíková, Zelinková Z., Gaydukov, 

  
  Lacko, Vodvárka, Vokálek/ Vejmolová 

8+ žM 1 Bruncvíková + Olomouc + U. Hradiště + Hodonín 

 

 
 

     MČR seniorů a juniorů 
   disciplína kategorie umístění jméno 

   4x jři 2 Štefan, Budil+LYSÁ   
 

       

1x stříbro  
 

 

3x finale A  
 

  
 

      MČR žactva a dorostu 
   disciplína kategorie umístění jméno 

   2x žkym 1 Zelinková Z., Hojdarová 
 4x+ žcis 1 Bělohlávek, Marjanko, Špringl + ŠŤ/Štěch 

4x+ žkys 2 Krejzová T., Šantinová, Štěchová + ŠŤ/Štěch 

2x žcim 3 Lacko, Vokálek 
  4x+ žkym 2 Zelinková Z., Hojdarová, Hříbalová, Hanzíková/Heřmánková 

2x dci 1 Votruba, Konschill 
   

 
 
 
 

   



3x titul  

 

 

2x stříbro  

 

 

1x bronz  

 

 

13x finale A  

 

 
       MČR Masters (Třeboň)  

   disciplína kategorie umístění jméno 

   1x žM "E" 1 Bruncvíková 
  1x žM "A" 1 Ježková Fránová 
  2x žM "B" 1 Bruncvíková + Bruncvíková (Slávie) 

8+ žM "C" 1 Bruncvíková, Ježková st. + Hodonín + Olomouc + Slávie 

       

4x titul  

 

 
       Euro Masters Regatta v Mnichově 

   

       2x žM "B" 1 Bruncvíková + Bruncvíková (Slávie) 

       

1x titul  

 

        

MČR ve sprintu - Račice 

  
 disciplína kategorie umístění jméno 

  
 8+ dci 1 Konschill+PŘER+NERA+BRAN   

2x dci 2 Votruba, Konschill 

 
 1x  žLV 1 Ježková 

 

 
 4x dci 3 Votruba,Zadák+JH   

 

       

2x titul  

 

 

1x stříbro  

 

 

1x bronz  

 

 



      
 MČR družstev - Račice 

   

       
7x finale A, 17. místo   

  

       

3. místo žkym 

P
O

H
Á

R
 

 

 

3. místo žcim  

 

8. místo žcis  

 

9. místo žkys  

 

14. místo dky  

 

14. místo dci  

 

18. místo jři  

 

20. místo jky  

 

21. místo ženy  

 

32. místo muži  

 

15. místo VK Slavoj  

 

 

 

 

Poslední víkend srpna 2016 byla jako obvykle již 62. Litoměřická regata, 

kde jsme získali 20 prvních míst a v hodnocení oddílů jsme skončili na 1. místě. 

Podzimní sezonu jsme zahájili začátkem září Roudnickými sprinty a 

ukončili Hradišťským šestikilákem. 

V závěru roku se jel v Praze šestikilák na trenažérech, který spolu 

s výsledkem Hradišťského šestikiláku byl nominační pro zařazení do SCM na 

rok 2017. 

Z našich závodníků se do SCM probojovali Vojtěch Votruba a Jan Prokeš 

v kategorii  - dci. GRATULUJEME! 



K anketním úspěchům musíme uvést umístění Tadeáše Konschilla 

v anketě Nejlepší sportovec junior Ústeckého kraje a zejména několikanásobné 

umístění v anketě Sportovec Litoměřicka (kolektivy Vojtěch Votruba + Tadeáš 

Konschill – dvojskif, jednotlivci Blanka Ježková Fránová ve skifu a za veterány 

Libuše Bruncvíková). 

Dále bych chtěl říci, že jsme v loňském roce zakoupili nový velký vlek a 

dvě nové lodě (2x, 2-). V průběhu roku jsme dále pořídili pět párů vesel a 

trenažér Concept2 . Na podzim se dále podařilo nechat z daru rodičů vyrobit 

párové krakorce na žákovskou párovku.  

      

Toto bylo stručné seznámení se sportovními výsledky za uplynulý rok a 

můžeme říci, že byl pro náš oddíl velmi úspěšný a k jeho překonání si můžeme 

přát snad jen širší kádr v juniorské a dospělé kategorii a více našich členů v 

SCM. 

 

 

D: Předpokládané záměry činnosti a další rozvoj 
 

 

Po velmi vydařené sezoně 2016 je nutné i nadále pracovat na získávání 

finančních prostředků, ať již formou dotací, členských příspěvků, nebo darů. 

V tomto kontextu se díky získání finanční rezervy nejeví jako nutné zvyšovat 

pro sezonu 2017 členské příspěvky, je však nutné si uvědomit, že takto nízké 

mohou zůstat pouze díky naší dosavadní úspěšné dotační politice.        



 

Do budoucna (pokud bude dostatek peněz, tak snad i letos) chceme i 

nadále vylepšovat vybavení posilovny (rotopedy, žebřiny, trenažér), zakoupit 

další párová (sekery) i nepárová (macony) vesla, nebo nové párové krakorce na 

4- Cambridge. V případě získání dotací se nejeví jako smysluplné kupování 

dalších skifů, prioritou by se měl stát nákup lodí pro vícečlenné posádky. 

V uplynulém roce jsme výrazným způsobem optimalizovali dopravu na 

závody, u tohoto trendu musíme zůstat, a dále vytvořit finanční rezervu, která by 

umožnila bezproblémový přechod do dalších let. 

Poslední a zároveň nejdůležitější bod této kapitoly je 

maximální snaha o udržení stávajícího stabilního 

trenérského kolektivu.  
 

 

 

E. Činnost a stanoviska orgánů společnosti 
 

1. Činnost orgánů spolku v roce 2016 

 

o Výkonný výbor 

 Scházel se pravidelně v průběhu celého roku, zpravidla každé 

úterý. 

 Pracoval celý rok ve stejném složení, na konci roku oznámil 

předseda VK Litoměřice své rozhodnutí o ukončení svého 

působení ve výkonném výboru. 



 Rozhodoval o ekonomických, provozních i materiálních 

stránkách chodu klubu. 

 Nejvíce času zabralo řešení ekonomických záležitostí 

spjatých s bezchybným vyúčtováním dotací. 

 Provozní záležitosti týkající se organizace závodů fungovali 

dobře díky sehranosti trenérů. 
 

o Revizní komise 

 Fungovala celý rok ve stejném složení. 

 

2. Valná hromada 

 Proběhla 17. 3. 2016 

 Schválila zprávy o činnosti, hospodaření a sportovní činnosti 

za rok 2015. 

 Schválila návrhy činnosti, hospodaření a sportovní činnosti na 

rok 2016. 

 
Sestavil: Otakar Hamerník 

  Jiří Hak, DUHA SPORT s.r.o. 

 

 

V Litoměřicích: březen 2017 

 

Ing. Zdeněk Pecka, předseda oddílu 

 

 

 

 

 

 
 

    

 



 



 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 



 


