


ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SPONZORSKÉHO DARU

Žádáme Vás tímto zdvořile o poskytnutí finanční výpomoci, formou finančního daru nebo reklamní smlouvy, našemu veslařskému 

klubu. Veslařský klub MORÁVIA Uherské Hradiště je jeden z nejstarších veslařských klubů na území ČR. Sídlí na nábřeží řeky 

Moravy v Uherském Hradišti a v minulosti vychoval a stále vychovává špičkové závodníky, reprezentanty ČR.

Veslování v Uherském Hradišti

· Počátky sahají až do roku 1863, kdy byl v Uh. Hradišti založen řádný veslařský spolek s názvem Rudenverein Moravia, 

první veslařský spolek na území našeho státu a druhý v oblasti celého Rakouska, sídlo klubu měl v místě nynějšího 

oddílu veslování

· V roce 1906 tento spolek zanikl a v roce 1908 vznikl již český veslařský klub (ČVK), byly pořádány první závody, klub 

provozoval i sport fotbalový a tenisový, v zimě pak bruslení

· V letech 1931, 1933 a 1939 se v Uh. Hradišti konalo mistrovství ČSR

· V roce 1946 byl ČVK  znovu otevřen, o pár let později získal klub jméno Spartak Hradišťan

· 1966-1967 byla provedena generální oprava budovy, oddíl se připojil k TJ Slovácká Slávia Uherské Hradiště a 

nesl její jméno

·  1972-1976 do reprezentace ČR se dostalo 22 hradišťských závodníků a 2 trenéři

· V roce 1991 se klub odtrhl od TJ Slovácká Slávia a jako samostatné sdružení funguje pod jménem Veslařský klub 

MORÁVIA Uherské Hradiště

Úspěchy klubu od roku 1980:
Ivan Kolář – 6. místo na MS 1981

Zdeněk Bureš - 3. Místo na MS 1985, 4. Místo na MS 1986

Pavel Sokol - 2. Místo na MSJ 1987, 2. Místo na MS 1993

Jiří Ondrůšek - 6. Místo na MSJ, 1988

Michaela Korvasová - 3. Místo na MSJ 1991, 2. Místo na MSJ 1992, 5. Místo na MSJ 1993

Aleš Korvas - 6. Místo na MSJ 1996

Jakub Hanák - 3. Místo na MSJ 2000, 2. Místo na MSJ 2001, 3. Místo na MS 2003, 2. Místo na LOH v Aténách, 4. Místo na MS 

2005, 5. Místo na MS 2007

Michal Opravil - 5. Místo na MSJ

Adam Štěrbák - 3. Místo na MSJ 2011

Michal Plocek - 1. Místo na MEJ 2012, 1. Místo na MSJ 2012



Kde naše lodě každoročně závodí:
CZE - Praha, Račice, Hořín, Třeboň, Brno, Břeclav, Hodonín, Otrokovice, Ostrava

SVK - Piešťany, Sereď 

AUT – Villach

Žádost o finanční příspěvek:
Žádáme Vás tímto o finanční příspěvek našemu klubu ve formě finančního daru nebo reklamní smlouvy za účelem podpory 

veslařského sportu v Uherském Hradišti. Vaše příspěvky budou využity především na práci s mládeží a výchovu nových talentů a 

reprezentantů ČR, jako je například Michal Plocek – juniorský mistr světa a Evropy. Veslování je, stejně jako jiné sporty, sport finančně 

náročný. A to především stran pořízení závodních lodí a vesel. Klub proto použije velkou část Vašich příspěvků na nákup 

sportovního materiálu. Váš finanční příspěvek můžete klubu poskytnout bez pokynu k jeho využití, nebo i přímo adresně na nákup 

nějaké lodi nebo na sponzorování nějaké akce (závody). 

Příspěvky budou použity na:

· Financování Memoriálu Ing. Miroslava Beneše

· Financování klubového oblečení

· Nákup nových lodí, vesel a vybavení

· Financování soustředění závodníků

Memoriál Ing. Miroslava Beneše 2013 4.5. - 5.5.2013
Po 5 letech se do Uherského Hradiště vrací veslařské závody letos nesoucí jméno činovníka, který bojoval proti novodobým 

sporům v klubu, jejichž konce se bohužel nedožil.

Součástí závodů bude doprovodný program pro veřejnost, přivítání významných hostů jako starostu města Uherské Hradiště, 

bývalého olympionika Václava Chalupu, či našeho úspěšného odchovance a olympionika Jakuba Hanáka.

Rok 2013 znamená 150. let výročí veslování v Uherském Hradišti. S tím jsou spojené oslavy v době konání memoriálu a dále 

samostatná oslava organizovaná pro vedení ČVS, všech českých klubů a přátel veslování v Uherském Hradišti, které se 

uskuteční v říjnu tohoto roku.

Součástí toho je velká propagace, kde bychom Vám rádi nabídli místo na propagačních materiálech.

· Plakáty v městech Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice

· Článek v denním tisku

· Program závodu 

· Bannery vystavené v místě závodu

· Letáčky rozdávané v době závodu

· Ceny pro vítěze závodů

Tyto události a tento významný rok chceme využít k většímu 

náboru nových členů. Připraveny budou akce na základních 

školách s vyvrcholením v závodě na veslařských trenažérech 

základních škol. Patronem těchto závodů bude olympijská 

vítězka Mirka Knapková, akce je plánována na měsíce únor

až duben 2013.



Internet:
Náš klub disponuje novými webovými stránkami. Jsme nejlépe prezentovaným veslařským klubem v ČR na sociálních sítích, 

konkrétně na Facebooku, Twitteru, Google+, Foursquare a Youtube.

· Nabídka prezentace Vašeho loga na těchto místech

Nosiče reklam:
Vaši reklamu mohou nést naše lodě a 2 vleky. Nejvýznamnějšímu sponzorovi nabízíme umístění loga na klubové oblečení, které 

bude v barevné kombinaci červená a bílá. Obyčejná trička, termo trika, závodní kombinézy, legíny, šusťákové soupravy, 

sportovní tašky. 

Dále nabízíme využití budovy klubu jako nosič reklamy, konkrétně bannery u hlavní brány a samotná hlavní brána naproti 

budovy Synot u Moravního mostu, zábradlí terasy, která je velmi dobře viditelná při příjezdu ze Starého Města do Uherského 

Hradiště a jiné exteriéry budovy VKM UH

V Uherském Hradišti 1.2.2013
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