
Tiskové prohlášení předsednictva Veslařského klubu MORÁVIA Uherské Hradiště 

 

 Vážená redakce, milí sportovní přátelé, široká veřejnosti. Posledního půl roku jsme se, 

jakožto nové, právoplatně zvolené předsednictvo Veslařského klubu MORÁVIA Uherské Hradiště 

(dále jen VKM UH), snažili normalizovat situaci v klubu, ačkoli v něm vládly velké rozpory mezi 

znepřátelenými stranami, a to rodinou Burešů na jedné straně a zakládajícími členy VKM UH společně 

s bývalými veslaři klubu na straně druhé. 

 Po eskalaci sporů spojené se slovními přestřelkami vedenými přes noviny na jaro tohoto 

roku, jsme se následně rozhodli neřešit už nadále rozpory v klubu prostřednictvím médií, ale naopak 

jen uvnitř klubu společně s jeho členy, závodníky a rodiči závodníků. Jsme přesvědčeni, že tento 

postup je správný a budeme v něm i nadále pokračovat. Nebudeme rozpory uvnitř klubu ventilovat 

na veřejnost, ale budeme pracovat na tom, abychom situaci v klubu uklidnili, navázali na jeho bývalé i 

součastné úspěchy (juniorský mistr Evropy a světa Michal Plocek, bývalý veslař VKM UH) a nadále se 

mohli v médiích prezentovat jako slušný a sportovně úspěšný klub. A to především ve stínu 150tého 

výročí klubu, které oslavíme příští rok. 

 Poslední dehonestující, lživá a účelová kampaň ze strany rodiny Burešů nás však nemohla 

nechat a nenechala chladnými. Články, které v posledních 14ti dnech vyšly v místním tisku měly 

jediný účel, a to pohanět a pošpinit dobré jméno klubu, potažmo jeho čelních představitelů. Jako 

předsednictvo VKM UH nás mrzí, že články jednoznačně vyznívají ve prospěch rodiny Burešů a 

nepřihlíží ke skutečnosti, že rodina Burešů odmítá respektovat pravomocné rozsudky soudů, 

stanoviska policie ČR a státního zastupitelství a neustále vyvolává konflikty za účelem upozornit na 

sebe. 

 Rodina Burešů, která si v minulosti uzurpovala veškerou moc nad veslařským klubem a 8 let 

mu naprosto neomezeně vládla, z čehož jí plynuly nemalé finanční a materiální výhody z prostředků 

určených pro sport a mládež, byla na základě svého zavržení hodného chování na začátku července 

2012 vyloučena z klubu. Převážná část Burešů se valné hromady, kde byli vyloučeni, zúčastnila a 

snažila se ji svým chováním rozbít, avšak neúspěšně. Od 8.7.2012 mají Burešovi zakázaný vstup do 

prostor VKM UH, nemají tedy v klubu co pohledávat. Každým svým neoprávněným vstupem do VKM 

UH vyvolávají konflikt, který jsme z titulu svého mandátu nuceni řešit. 

 I když jsou o svém vyloučení všichni Burešovi zpraveni, neustále, a to i přes výzvy policie ČR, 

porušují zákaz vstupu a opětovně tak narušují chod klubu. Z důvodu, že si členové VKM UH dále 

nevěděli rady s neomaleným chováním rodiny Burešů, byla na počátku září najata pořadatelská 

služba s úkolem vykázat nepovolané osoby z prostor klubu. Nejprve se zdálo, že toto opatření bude 

dostačujícím, avšak v sobotu 8.9.2012 dorazil z Brna Zdeněk Bureš a s cílem vyprovokovat konflikt 

dorazil na VKM UH. Neuposlechl výzvy pořadatelské služby nevstupovat na pozemek klubu, 

neuposlechl výzvu opustit prostory klubu, a když se ho pořadatelé pokusili z prostor vyvést, vyvolal 

fyzický konflikt, v jehož průběhu byl zraněn. 

 Popis sobotních událostí, který jsme nalezli v místním tisku, nás naprosto šokoval. Je lživý a 

účelově zmanipulovaný ve prospěch jediné skupiny. Prosíme místní žurnalisty, aby v honbě za senzací 

nepublikovali každou lež a polopravdu, kterou jim kdo oznámí. Pravdivý obraz událostí vyjde najevo 



po vyšetření policií ČR, kterou, jak věříme, můžeme považovat za nestrannou, a které jsme poskytli 

záznamy událostí z průmyslových kamer, které jsou v přímém rozporu s novinovými články. 

 Toto tiskové prohlášeni je bezprostřední reakcí na lživé články uveřejněné o VKM UH a jeho 

členech v místním tisku. Předsednictvo VKM UH nadále vytrvá ve své politice debaty a řešení sporů 

uvnitř klubu a nebude nadále zveřejňovat možné problémy klubu. Stejně tak nebudeme reagovat na 

další lživé invektivy a raději budeme pracovat na sportovní stránce a na přípravách oslavy 150. výročí 

veslařského klubu v Uherském Hradišti, na kterou Vás všechny mile rádi v příštím roce pozveme. 

 

18.9.2012 

V Uherském Hradišti 


