
 
 

Upozorn ění:  

Níže uvedené informace slouží pouze pro  členy VK MORÁVIA Uh.Hradišt ě 

Na schůzi předsednictva (výboru VKM UH)  jsem byl od členů seznámen 

s tím, že se v sobotu dne 17.1.2009 po 10.00h dostavili na náš klub  Karel R., Josef T., 

Milan Š., Jana V., Ludvík H., Květoslava K.,  Michaela K.,  Petr P., Marek P. a Otakar 

P.. Pan Karel R. - zaměstnanec Městského úřadu v Uherském Hradišti  předával 

našim členům výtisky „oznámení o svolání řádné valné hromady zakládajících členů 

s hlasem rozhodujícím na sobotu 31.1.2009“. Jako jeden z bodů programu je zde 

uvedeno, že na této valné hromadě vystoupí zástupce Města Uherské Hradiště pan  

Květoslav T.. 

  Chtěl bych Vás tímto informovat, že svolání této „valné hromady“ je v rozporu 

se stanovami našeho klubu a důvody  pro svolání valné hromady, které zde jsou 

uvedeny jsou irelevantní. „Zakládající členové“ již nejsou členy našeho klubu, protože 

jim členství zaniklo nezaplacením členského příspěvku na příslušné období. Někteří  

již nefungují na našem klubu přes 17 let, protože po odloučení z TJ Slovácká Slavie, 

kdy se náš klubu dostal do velkých finančních problémů usilovali o prodej budovy 

klubu a protože se tak nestalo, přestal je  klub zajímat a zaniklo jim členství v klubu. 

Jsou mezi nimi také lidé, kteří při svém podnikání přivedli několik firem do konkurzního 

řízení, dluží obchodním partnerům a institucím finanční prostředky a někteří mají 

v současné době trvalý pobyt na městském úřadě. Další opustili náš klub v době, kdy 

se členové klubu začali formou půjček skládat na dostavbu budovy a bylo taky potřeba 

přiložit ruce k práci. V roce 2003 odstoupilo  tehdejšího vedení klubu ze svých funkcí, 

někteří prohlašovali že budova klubu je „danajský dar“,  požádali o vrácení půjček a 

přestali si platit členské příspěvky.  

V roce 2004 jsem se stal předsedou klubu a s novým vedením klubu jsme se 

snažili  zajistit finanční prostředky na dostavbu budovy a stavební práce a co nejdříve 

dokončit. Současnému vedení se podařilo klub konečně po dlouhých letech postavit 

znovu na nohy, rekonstrukce je skoro dokončena, daří se nám z příjmů z nájmů 

splácet závazky spojené s rekonstrukcí budovy, hradit výdaje spojené s provozem 

budovy a také roste sportovní výkonnost našich závodníků. Najednou někteří bývalí 

členové usilují o to, aby se stali znovu členy našeho klubu  nebo spíše tvrdí, že jimi 

neustále jsou. V minulém roce se Milan Š. a  Josef T. spojili s bývalými členy klubu, 

kteří se pak domáhali vstupu na valnou hromadu členů našeho klubu. Protože jim byl 

vstup na valnou hromadu odepřen, podali bývalí členové klubu Pavla S., Marek H., 



 
 

Miroslav H., Miroslav S. a Miroslav B. na náš klub žalobu o soudní ochranu dle §15 

zákona č. 83/1990 Sb.. Před soudním řízením první čtyři jmenovaní kvůli správním 

poplatkům žalobu stáhli. Proběhlo jedno soudní jednání, které však bylo odročeno na 

duben. Proto jsou některé osoby schopny využívat i neetické a nemorální prostředky, 

aby současnému vedení co nejvíce ublížili a snaží se zvrátit stav na klubu ještě před  

termínem druhého soudního jednání. Tyto osoby nezákonně svolali „valnou hromadu 

členů VKM UH“ a to dne 18. října 2008. Tento den mi  kolem 13:00h přinesl Josef T. 

ml. pozvánku na „ valnou hromadu členů VKM UH “, která se konala již tento den a to 

od 16:00h v restauraci Koruna. Jak jsem se dozvěděl až později většina z Vás o 

svolání valné hromady neměla ani tušení, protože na ni byli pozvány pouze vybrané 

osoby, které se pokoušeli zvrátit stav na našem klubu. Je však pravda, že někteří 

vůbec nevěděli, že se jedná o valnou hromadu, protože byli pozváni na setkání 

bývalých veslařů. Po poradě s našim právním zástupcem jsem okamžitě informoval 

Policii ČR o podezření z páchání trestného činu. Policie ČR se dostavila mezi aktéry 

„valné hromady VKM UH“ a provedla o události zápis. Pokud bude zjištěno, že se tyto 

osoby dopustí/dopustily v souvislosti s touto valnou hromadou  trestného činu,  budou 

informace  ze zápisu využity pro další řízení.  V listopadu minulého roku si rodiče dvou 

našich  již bývalých členů  Michala P. a Veroniky P. spolu s Milanem Š. založili svůj 

klub s velmi podobným názvem a to Veslařský klub Uherské Hradiště - občanské 

sdružení.  Otakar P. a Marek P. požádali o přestup svých dětí do nového klubu, který 

jsme jim bez průtahů  umožnili. V současné době se však  Otakar  P. a Marek P.  snaží 

zpochybnit současný stav na našem klubu a snaží se „vetřít“ spolu s dalšími osobami s 

pomocí bývalých členů klubu mezi naše členy. Vrchol  všeho však  nastal minulý 

týden, kdy bylo na našich webových stránkách anonymně zveřejněno, že bude 

majetek našeho klubu vložen jako základní kapitál do společnosti s ručením 

omezeným. Naše webové stránky mají sloužit k propagaci klubu a ne k příležitostem, 

zde anonymně zveřejňovat lži.  Z tohoto důvodu byl „vzkazník“ z našich stránek 

odstraněn. Proti pomluvám a lžím tohoto typu se člověk brání velmi těžko, ale spolu s  

našim právním zástupcem uděláme všechny kroky pro to, aby již nebyla  porušována  

základní práva zakotvená v Listině základních práv a svobod a nebudeme podléhat 

nátlaku a vydírání. 

 Z tohoto důvodu bych byl nerad, aby se tento spor spojoval i se zástupci 

Města Uherské Hradiště. Někteří naši členové totiž vyjádřili  své obavy, že se Josef 

T. snaží přes  Karla R., který pracuje v odboru kanceláře starosty a který 



 
 

mimochodem nikdy nebyl členem našeho klubu, zainteresovat do sporu o členství 

v našem klubu i zástupce Města Uherské Hradiště. Proto jsem o všem informoval 

pana Květoslava T. dopisem, aby se znovu neopakovala trapná situace z minulého 

roku.  

 Dále Vás chci informovat, že bylo  na schůzi předsednictva rozhodnuto, že 

bude svolána valná hromada členů Veslařského klubu MORÁVIA Uh. Hradiště 

v souladu se stanovami klubu  předsedou klubu na sobotu  dne 25.4.2009 ve 14:00h.   

Jak jistě víte v minulém roce jsme oslavili 100 let hradišťského veslování. Chci 

Vás ubezpečit, že udělám vše proto, aby náš klub i nadále zůstal neziskovou 

organizací – občanským sdružením, ve kterém se budou sdružovat občané, kteří 

jsou opravdoví příznivci veslování nebo mají opravdový zájem o veslařský sport a ne 

lidé toho typu, kteří vidí v majetku klubu pouze příležitost pro svůj prospěch a  svým 

hospodařením přivedou klub do likvidace nebo při prvních problémech z klubu 

utečou nebo budou usilovat o jeho prodej,  jak  tomu  již nejednou bylo. 

 

                                                                         
 
                                                                                                        Luděk Bureš                               
                                                                                                            předseda 
 
                
 

    

 
  
 


