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VÝROČNÍ ZPRÁVA
VODÁCKÉHO ODDÍLU ZA ROK 2017
V roce 2017 bylo vedení vodáckého oddílu v následujícím složení: Jaromír Vrátníček
Jan Fojtík
David Fojtík
Marta Hanáková
Saša Koutná
Zbyněk Lazar
Jan Koukal
V uplynulé sezoně byl výbor oddílu oslaben o Annu Markovou a Vojtu Rujbra, kteří jsou
dlouhodobě v zahraničí.. Přes to mohu konstatovat, že činnost výboru byla velice kvalitní.
Na podporu činnosti byly získány dotace z Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje,
Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže a Českého svazu kanoistů. O zdárné
využívání a vyúčtování dotací se stará Marta Hanáková. Nutno však poznamenat, že
vzhledem k nevyjasněným akcím v přidělování dotací způsobených na nejvyšších postech
museli členové výboru oddílu v mnohých případech činit netradiční opatření. Vše nakonec
dopadlo dobře a naplánované akce se uskutečnily ke spokojenosti všech zúčastněných.
Jedna ze stěžejních akcí bylo uspořádání ČPV. Tradičně měl být na Svratce ve Víru, ale
vzhledem k stavebním úpravám nebylo možné zajistit pouštění vody.
Z iniciativy Davida Fojtíka byl ČPV uspořádán na Jihlávce a v tomto roce by náš oddíl ve
spolupráci s kajak VUT uspořádal ČPV jak ve Víru tak i na Jihlávce.
Výbor oddílu navrhl do celostátního výboru vodní turistiky Davida Fojtíka a ten byl
v následujících volbách zvolen. Tím bude mít náš oddíl vždy nejčerstvější informace o
dění v tomto vrcholném orgánu.
INFORMACE O ČINNOSTI VODÁCKÉHO ODDÍLU.
V uplynulém roce měl oddíl celkem 148.členů, z toho mládež do 18 roků 56 členů.
Pro mládež jsou organizovány pravidelné tréninky se zkušenými instruktory. Vodácký
oddíl mládeže KTL se účastní také ČPV, kde se umisťujeme standardně na předních
místech. V loňském roce se naši členové zúčastnili ČVP Sázava, Jihlávka, Úhlava,
Hamerák, Hameráček. A o prázdninách byla zorganizována velká akce na řeky do Francie.
V letním období, tj. duben - říjen jsou tréninky pořádány na řece Svratce (zázemí je na
loděnici KTL). V loňském roce Jan Fojtík zvýšil atraktivnost tréningů „zájezdy“ na peřej
v Pisárkách . O víkendech a o prázdninách jsou pro mládež pořádány soustředění, zájezdy
nebo putovní vodácké tábory na tekoucí řeky v ČR. Pro zdatnější jedince jsou pořádány
tytu akce i na "divokou vodu" mimo ČR.
V zimním období oddíl nezahálí. Tréninky jsou 2x týdně. Jednou týdně je zvyšována

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB-Postkonto č.ú. 225817839 / 0300
Zapsaný spolek vedený u Krajského soudu Brno. Spisová značka spolku L vložka 74

IČ: 005 46 585

KLUB TURI STŮ A LYŽAŘŮ BRNO
SEKRETARIÁT: ÚDOLNÍ 10, 602 00 BRNO

TELEFON: 725 368 839
e-mail: ktlbrno@volny.cz

kondička "mladých" vodáků v tělocvičně a jednou týdně je trénink v bazénu. V bazénu
probíhá nácvik "eskymáků" a mládež se taktéž zdokonaluje v plavání a orientaci pod
vodou.
Během uplynulého roku se oddíl mládeže se svými instruktory zúčastnil řady akcí:
krajského a celostátního přeboru v eskymáckých obratech.
Vodáckého soustředění v Českém Vrbném.
Vodáckého putovního tábora v České republice.
Českého poháru vodáků na ČPV Jihlávka. Dále také již tradičně organizačně zajišťuje splutí
Jihlavy. Jedná se o akci pro širokou veřejnost a zájem je vždy velký.
Již několikátou sezonu po sobě pořádáme pro radnici MČ Komín dětský den, který je
velice populární mezi občany Komína a je velice kladně hodnocen vedením radnice. Touto
cestou chci poděkovat těm, kteří se podílejí na zdárném průběhu akce. S radnicí se
spolupráce dále rozvíjí a byla uskutečněna další akce, tentokrát pro dříve narozené, která
nebyla pro oddíl tak organizačně náročná jako dětský den, ale měla velice kladnou odezvu
a na tuto sezonu již mají rezervovaný termín.
Na závěr vodácké sezony bylo zorganizováno splutí Vavřineckého potoka.
Na důkaz toho, že VO nežije jenom sportem byl zoganizován již 31 vodácký maškarní bál o
jehož zdárný průběh se nejvíce zasloužil Jan Koukal.
INFORMACE O ÚDRŽBĚ LODĚNICE A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA.
Každý člen VO má kromě jiných povinností úkol odpracovat 10 brigádnických hodin,
které jsou zaměřeny převážně na běžnou údržbu objektů a pozemku, mimo stále se
opakujících činností jako je údržba zeleně, hřišť, oprava střech, nátěry objektů a na podzim
velká akce na likvidaci listí. Před začátkem sezony a také v jejím průběhu byly
nainstalovány prvky dětského hřiště, zakoupeného v předchozí sezoně. O to se ve velké
míře zasloužil Zbyněk Lazar. Již několik sezon nás žádali zástupci sousedního Orla o
redukci topolů sousedících s jejich pozemkem z důvodu padání větví, které jim ničí
střechu. Po obstarání potřebných povolení jsme přistoupili k tomu, že topoly skácíme,
protože jejich zdravotní stav byl již špatný. Samotné kácení zorganizovala Saša Koutná
prostřednictvím Zeleně města Brna. Tím to však neskončilo .Velká část dřeva byla
zpracována na velké brigádě, ale zbytek ještě na zpracování čeká. Jako každý rok je
věnována velká péče hospodaření s vodou a její distribuci, tato část vyžaduje od členů VO
velkou péči.
Několikaleté úsilí o opravu cesty mezi loděnicí a fotbalovým hřištěm bylo korunováno
„úspěchem“, kdy radnice uvolnila prostředky na opravu, která sice proběhla, ale dlouhé
trvání asi mít nebude, protože buď radnice uvolnila málo peněz, nebo zhotovitel neodvedl
dobrou práci.
O provoz areálu se starala správcová Erika Vlasáková, která již několik sezon zlepšuje
úroveň poskytovaných služeb. K tomu také velice přispívá její manžel František
Bohužel pro nastávající sezonu již Erika správce dělat nehodlá a pro tuto sezonu se uvolil
pro správcování František Vlasák. Pro provoz sportovního areálu budeme muset na další
sezony sehnat nového správce.
Jaromír Vrátníček
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