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V listopadu došlo ke změně na pozici administrativní pracovnice. Tereza Matásková jejíž            
syn nastoupil školní docházku u nás skončila a nastoupila Karolína Vlčková. 

Stejně tak jsme ukončili spolupráci s Ivou Zwierzinovou na pozici účetní a paní Papajovou              
na pozici mzdové účetní, obě tyto funkce pro nás nadále bude provádět paní Mokošová. 

Funkci správce ubytovacího zařízení nám nadále na fakturu zajišťuje Hana Pazderová,           
Oproti roku 2016 došlo k navýšení tržeb asi o 190000,-Kč. Nadále se daří zvyšovat              
obsazenost pokojů a opakovaně se k nám vracejí někteří ubytování, zejména z řad škol a               
sportovních oddílů. Kapacita pokojů pro dlouhodobě ubytované je nyní plně využita.           
Postupně chceme počet dlouhodobě ubytovaných snižovat a dávat přednost krátkodobě          
ubytovaným, samozřejmě, pokud budeme do výboru zvoleni. 

Úklidové služby jsou nadále zajišťovány externě a to panem Posejpalem.  

Restaurace je stejně jako v loňském roce v pronájmu firmě HANPAZ, předpokládám, že             
většina členů je s poskytovanými službami spokojena. 

Pokračuje i spolupráce s veslařským oddílem HAMR Sport, který u nás využívá dřívější            
klubovnu – nyní trenažérovnu, posilovnu a tělocvičnu. S jejich pomocí se podařilo i             
zrekonstruovat prostory bývalé dílny a posilovny na posilovnu novou, ale to již spíše spadá do               
tohoto roku. Je reálné, že se trenažérovna přesune v letošním roce do prostoru v areálu               
HAMR. Přijdeme tak sice o nějaké příjmy z pronájmu, ale bude tak možné prostory využívat               
pro potřeby TJ a možné komerční pronájmy jako konferenčního sálu. 

Po problémech v předchozích letech je kuchyňka nadále využívána pouze pro potřeby            
schůzí a činnost OPT, v mimořádných případech je využívána pro potřeby jednorázových akcí             
jako Klubák a turnaj kanoepola. 

I v letošním roce pokračuje dlouholetý nájem kempu od Povodí Vltavy a to vždy na 6 měsíců                
od 1. dubna. Nadále funguje dohoda, že v době provozu kempu ho můžeme dále pronajímat              
dalším subjektům, což přináší do pokladny TJ slušné částky. Problematický je ovšem vlastní             
provoz kempu, kdy po období, po které kemp vůbec nefungoval došlo k odlivu zákazníků,              
jejichž počet se nám stále nedaří výrazně navýšit, zde by byly třeba asi další investice jak do                 
vlastního kempu, tak do jeho propagace. S ohledem na plány magistrátu Prahy s propojením              
cyklostezky mostem přes zátoku a jejím vedením přes střed kempu o tom však v současnosti               
neuvažujeme. Zejména Filip Jančar pak strávil spousty hodin na schůzkách s dotčenými            
organizacemi a pokoušíme se minimálně o změnu vedení trasy stezky, tak aby bylo možné              
zachovat funkci kempu. 

V loňském roce jsme řešili nový vrt studny na Valšovkách, který byl zdárně proveden a               
nyní již vše funguje, tak jak má. Nemělo by tak již dojít k situaci, aby byly Valšovky bez                  
vody. Na starost ho měl zejména Tomáš Michal. Chata se nadále více a více otevírá pro členy                 
TJ. Již 16.3. se uskuteční autobusový zájezd pro všechny členy TJ, zejména ty, kteří ještě na                
Valšovkách nebyli. 

Díky dotaci na havarijní stavy rozvodů, se nám podařilo vyřešit hlavní problémy s rozvody              
vody a odstranit část nefunkčních(zarezlých) bojlerů. V uvolněných prostorách jsme vytvořili           
novou dílnu. Je nutné zdůraznit, že většinu prací spojenou s údržbou loděnice loni opět ležela               
na bedrech převážně Filipa Jančara. Ne všechny problémy se však podařilo odstranit.            



Problémy máme nadále v kempových sprchách, některých toaletách a sauně. Zde budou            
nezbytné další náklady. Pokud to bude možné budeme se je snažit hradit zejména z dotací, ale                
žadatelů je nemálo a prostředky jsou omezené. 

V loňském roce došlo k nárůstu členské základy o 20 členů na 485. 

Co se týče sportovní náplně, uspořádala v loňském roce TJ den otevřených dveří, kde             
představila činnost TJ a jednotlivých oddílů(hlavně pak OVT) a umožnila široké veřejnosti            
vyzkoušet si třeba jízdu na mořských kajacích. Z důvodu nepříznivého počasí letos byla akce              
málo navštívená. 

Další akcí pak byla spolupráce na tradičním klubáku, akci OVT. Zde bych chtěl poděkovat za 
hlavní organizaci Filipovi Jančarovi a Michalovi a Kristě Krupkovým a za dobrou spolupráci 
a účast pak jednotlivým oddílům OVT, OLT, OPT, Kanoepola i TOM.   
Další sportovní činnost  TJ pak samozřejmě leží na činnosti jednotlivých oddílů. 

Asi nejaktivnějším oddílem, co se počtu uspořádaných akcí týče, je oddíl OPT. Ať již se jedná 
o víkendové akce, autobusové zájezdy či středeční výlety.  

Co se prezence v loděnici týká, je nejaktivnějším oddílem asi kanoepolo, zejména díky 
narůstající členské základně v mládežnických kategoriích. Kanoepolisté organizují velký 
mezinárodní turnaj přímo v Braníku na konci května a účastní turnajů všech úrovní a kategorií 
zejména v Německu, Polsku a Maďarsku. 

Činnost OVT leží pak na pořádání zejména víkendových akcí skupin či jednotlivců a to jak na 
divokou vodu, tak na mořské kajaky. OVT organizuje Klubák, Běh na Karlštejn, únorové 
seakajakřské Slapy, Dětskou vodu. 

OLT organizuje lyžařské akce, v loňském roce např. Krušné hory, různé víkendové akce, 
pobyty na Valšovkách, často spojené s brigádnickými pracemi při údržbě objektu. 

Činností oddílu TOM jsou pravidelné středeční schůzky jeho členi v loděnici, nepřeberný 
počet víkendových akcí, zimní lyže a letní tábor. 

Hostující oddíl dračích lodí zbudoval další molo pro přístup do vody. 

V loňském roce jsme řešili i přístup TJ na EET, zakoupení pokladny, nový systém pro 
ubytování a s ním spojené vykazování ubytovaných pro potřeby cizinecké policie. 

S ohledem na to, že Jirka Vojta již nekandiduje do nového výboru, bych mu chtěl jménem 
toho stávajícího a dovolím si i jménem všech předešlých, jejichž byl členem, za jeho 
dlouholetou dobrovolnou práci pro TJ poděkovat. 
Děkuji Vám za pozornost 
Petr Laník, 5. 3. 2018 


