Veslařský klub SLAVOJ
Litoměřice z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA spolku
za období r. 2018
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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. Jan Vahalík
Ing. Vít Suchánek
Bc. Daniel Slavík
Jan Stejskal
Ing. Otakar Hamerník

předseda výboru
člen výboru
člen výboru
člen výboru
člen výboru

Složení revizní komise:
Ing. Miloslav Matula
Radek Šmerda
Radomil Peterka

předseda komise
člen komise
člen komise

Počet členů k 31. 12. 2018:
Počet členů

125
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B. Hodnocení činnosti předsedou spolku
Vážené dámy, vážení pánové,
jménem výkonného výboru VK Slavoj Litoměřice mi dovolte krátké
zhodnocení našeho spolku za rok 2018.
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 částky jsme získali v programech MŠMT, kdy Program Můj klub a
Projekt činnosti sportovních klubů nám umožnil vyplácet pravidelné mzdové
náklady a hradit dopravu na závody. Dále jsme obdrželi krajskou dotaci, která
společně s dotacemi firem Destrukce (p. Stejskal) a Generali (Jan Vahalík)
finančně zajistila 64. Mezinárodní litoměřickou regatu. Po získání nadačního
příspěvku od Nadace ČEZ (tato dotace se opětovně podařila díky kontaktům
Ing. Vahalíka) jsme mohli významně zlepšit náš lodní park koupí nové žákovské
čtyřky párové s kormidelníkem, tento příspěvek se nám podařilo získat i pro rok
2019, kdy za něj hodláme zakoupit nová vesla a trenažéry. Díky darům
získaným od projektu Patriot (Mondi Štětí) a grantu Lovochemie a Preolu jsme
mohli, s naší finanční spoluúčastí, pořídit 4 páry vesel Concept Ultralight. Dále
jsme díky daru PhamDr. Zadáka zakoupili další veslařský trenažér Concept2 D.
Kromě těchto sportovních vylepšení našeho materiálu je nutné
připomenout zhotovení přistávacího plata pro regatu a opravu sálu včetně
částečné opravy balkonu, na které jsme se spolupodíleli s mateřským Slavojem.
V průběhu letní sezony jsme propojili dveřmi posilovnu s trenažérovnou.
Tyto materiální úspěchy byly podtrženy úspěchy sportovními, kdy naši
členové dosáhli výborných výsledků jak při účasti na „obyčejných“ regatách, tak
i v mistrovských závodech, což náš klub vyneslo až na 16 místo v bodování
klubů, což je sice pokles oproti loňskému roku, ale zároveň potvrzením velmi
dobré úrovně našich veslařů a obětavé práce trenérů – více však ve sportovní
zprávě.
Ke konci tohoto úvodního slova chci podotknout, že i nadále máme
uzavřené pojistné smlouvy, které nás chrání v případě škody při přepravě lodí,
máme pojištěny všechny naše 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.
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C: Přehled o sportovních aktivitách oddílu
Předem bych chtěl zdůraznit, že loňská sezona byla pro náš oddíl 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 R.
- Peterka R., Janák P., Lacko J.
- Novák S., Struhová P. DiS

- žkym, žkys, dky, jky a ženy
- žcim a žcis
- dci a starší

V loňském roce se naši členové celkem zúčastnili 19 tuzemských i
mezinárodních veslařských závodů, 4 závodů na veslařských trenažérech a
3 dětských kombinovaných závodů (včetně jednoho mezinárodního, v rámci
příhraničního styku, kdy svou členskou základnou vypomáháme spřátelenému
štětskému klubu).
Rok jsme, jako obvykle, zahájili organizací již 7. Přeboru litoměřických
škol v jízdě na trenažéru (zúčastnilo se 6 ZŠ), prvními závody na vodě bylo, také
tradičně, MČR na dlouhé dráze v Hoříně.
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Z mistrovských závodů je nutné vyzdvihnout zejména:
7.4.2018

XIX. MISTROVSTVÍ ČR NA DLOUHÉ DRÁZE 2018 - Hořín
disciplína kategorie
umístění jméno
4xžM
2.
Ježková B. st. + Slavia

1x stříbro
8.-10.6.18

105. Primátorky
disciplína kategorie
8x+
žcim/žkym

umístění jméno
dělené - 1 Hojdarová Š., Illichmannová, Marešová, Kindlová E., Horn,
Záruba, Lacko J., Zadák L. / Vejmolová

8+

žkys

1.

Hojdarová P., Zelinková Z., Hříbalová + Štětí,
Pardubice, / Heřmánková

22.-24.6.18 MČR mladšího a staršího žactva 2018

3x finale A
29.6.-1.7.18 MČR dorostu, juniorů, U23 a seniorů 2018
disciplína kategorie
umístění jméno
Krucká, Mertlová, Krejzová T., Štěchová + Pard,
8+
dky
3.
Hodn
4+
dci
1.
Bělohlávek + Nymb, Měln /Štěch
4xdci
2.
Bělohlávek + Nymb, Měln
2x
dci
1.
Bělohlávek + Nymb.
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2x titul
1x stříbro
1x bronz
+ 7x finale A
21.9.2018

MČR ve sprintu 2018
disciplína kategorie
4xdci
2jři
1x
dky
1x
dci
8+
ž

umístění
1.
2.
1.
2.
3.

jméno
Landa, Kynšt, Bělohlávek, Hanzík
Hamerník O. + Svatůněk (Brandýs)
Štěchová Viktorie
Bělohlávek Matouš
Krejzová P., Vejmolová, Smutková, Martincová +
Louny, Štětí, Ústí /Lachman T.

2x titul
2x stříbro
1x bronz
+ 6x finale A
22-23.9.18 MČR družstva 2018
disciplína kategorie
2x
dci
4xdci

umístění
2.
2.

jméno
Hanzík, Bělohlávek
Landa, Kynšt, Bělohlávek, Marjanko

2x stříbro
+ 5x finale A
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ČESKÝ POHÁR 2018
10. místo žkym
5. místo žcim
15. místo žkys
9. místo žcis
12. místo dky
11. místo dci
12. místo jky
18. místo jři
--. místo ženy
--. místo muži
16. místo VK Slavoj

Poslední víkend prázdnin byla jako obvykle již 64. Litoměřická regata,
kde jsme získali 18 prvních míst a v hodnocení oddílů jsme skončili na 2. místě.
Zde je nutno zdůraznit, že i přes určitou nepřízeň počasí (v letošním slunečném
a suchém roce byl termín naší regaty jediným víkendem, kdy pršelo) na naší
regatě závodilo celkem 854 posádek, což je číslo naprosto unikátní jak v rámci
všech letošních závodů v ČR, tak i historicky. Hovoří to o vynikající práci
přípravného výboru a je nemalým závazkem do budoucna.
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Podzimní sezonu jsme zahájili Polabským pohárem v Brandýse 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 2019. Z našich závodníků se do SCM probojoval Matouš Bělohlávek
v kategorii junioři. GRATULUJEME!
Nezanedbatelnou skutečností se stalo zařazení členky našeho klubu Pavly
Krejzové do sboru rozhodčích, kde máme po letech tímto opět zastoupení.
Sezonu jsme zakončili tradiční Káčou, na které jsme pokřtili i novou
čtyřku párovou s kormidelníkem. Její důstojný a přátelský průběh pomohla
zařídit i dotace Generali (zařídil J. Vahalík).
K anketním úspěchům roku 2018 musíme uvést umístění v anketě
Sportovec Litoměřicka 2018, kdy v kategorii kolektivy mládeže zvítězila čtyřka
párová dorostenců ve složení: Matouš Bělohlávek, Matyáš Kynšt, Matěj Hanzík
a Adam Landa. Tímto umístěním se zároveň nominovali do krajského kola.
Dále bych chtěl říci, že jsme v průběhu loňského roku zakoupili čtyřku
párovou s kormidelníkem (dotace ČEZ) a veslařský trenažér Concept 2 D (s
finanční podporou PhamDr. V. Zadáka). V průběhu roku jsme dále pořídili čtyři
páry vesel Concept Ultralight (za pomoci Grantu Mondi a Lovochemie – Preol).
Díky p. Zárubovi jsou ve velké loděnici šteláže pro osmy a čtyřky vybaveny
výsuvy a v malé loděnici byly šteláže převařeny tak, abychom do nich umístili o
jednu loď více.
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Toto bylo stručné seznámení se sportovními výsledky za uplynulý rok a
můžeme říci, že byl pro náš oddíl 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 vydařené sezoně 2018 je nutné i nadále pracovat na získávání
finančních prostředků, ať již formou dotací, členských příspěvků, nebo darů.
V tomto kontextu se jeví jako nutné mírně zvýšit pro sezonu 2019 členské
příspěvky (v porovnání s ostatními veslařskými kluby nebo ostatními
sportovními oddíly v Litoměřicích jsme velmi levnou volnočasovou aktivitou).

Do budoucna (pokud bude dostatek peněz, tak snad i letos) chceme i
nadále vylepšovat vybavení posilovny (novou podlahu v trenažérovně) a
zakoupit další párová vesla. V případě získání dotací se nejeví jako smysluplné
kupování dalších skifů, prioritou by se měl stát nákup osmy pro váhu veslaře do
75 kg. Můžeme se zaměřit i na zakoupení nového, silnějšího, lodního motoru.
V následující zimní sezoně 2019/20 chceme upravit šteláže v hangáru, abychom
optimálně využili místo na uložení zejména soukromých skifů.
Na počátku roku 2019 se v spolupráci s mateřským Slavojem zapojíme do
rekonstrukce kuchyňky a klubovny, kdy umístění těchto místností z provozních
důvodů prohodíme. Po zakončené rekonstrukci sálu a částečné opravě balkonu
to bude další velký krok vpřed v estetizaci budovy našeho klubu.
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V uplynulém roce jsme výrazným způsobem pokračovali v optimalizaci
dopravy na závody, u tohoto trendu musíme zůstat, a dále znovu vytvořit
finanční rezervu, která se ukázala v minulosti jako životně důležitá pro případné
nenadálé situace.
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 2018
o Výkonný výbor
 Scházel se pravidelně v průběhu celého roku, zpravidla každé
úterý.
 Pracoval celý rok ve stejném složení.
 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 Kontrolní komise
 Fungovala celý rok ve stejném složení.
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2. Valná hromada
 Proběhla 21. 3. 2018
 Schválila zprávy o činnosti, hospodaření a sportovní činnosti
za rok 2017.
 Schválila návrhy činnosti, hospodaření a sportovní činnosti na
rok 2018.
 Zvolila nového člena revizní komise.
Sestavil:

Otakar Hamerník
Jiří Hak, DUHA SPORT s.r.o.

V Litoměřicích: březen 2019
Ing. Jan Vahalík, předseda oddílu
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