
 

 

A je tu další pokračování vzpomínek ke 140 letům KVM 

 

 

     V Tokiu je dobojováno, ale přesto pokračujme ještě jednou vzpomínkou s tématem OH a 

legendární mělnický veslař. 

     Bohužel z technických důvodů v roce 2014 k přečtení této zajímavé výpovědi, zajímavé osobnosti, 

prostě nedošlo. Ale určitě se tato vzpomínka hodí v tomto netradičně olympijském roce a při letošním 

výročí 140 let KVM:  

 

Výpověď Zdeňka Pecky u příležitosti pojmenování mostu po Josefu Strakovi      (31.8.2014) 

 

     Pana Josefa Straku staršího jsem znal od roku 1969. V té době jsem se stal členem Veslařského 

oddílu TJ Slavoj Litoměřice a pan Straka byl jeho předsedou. 

 

     Začínala doba nástupu normalizace. Já však byl zahleděný pouze do "mého veslování" a věci 

kolem sebe jsem příliš  nevnímal. Netušil jsem, že mnohé z nich se odvíjejí od let předchozích.  

 

     Pan Straka byl pro mne předseda oddílu, a zároveň zaměstnanec Uhelných skladů Litoměřice, 

který lidem rozvážel uhlí. Když byly veslařské závody přistavil svoje auto do veslařské loděnice, my 

jsme zametli uhelný  mour, na auto naložili konstrukci z lešenářských trubek, řádně ji vyvázali, a na ní 

naložili naše závodní veslařské lodě. Ráno si každý našel své místo na "sajtně" a jelo se na závody.  

     Já nebyl žádný veslařský talent. Snažil jsem se, ale technika veslování mi do vínku dána nebyla. 

Tehdy se stala nevídaná věc. Pan Straka, který mě vždy na vodě pozorně sledoval, se už na mne asi 

nemohl dívat. Odešel do loděnice a vrátil se zpět převlečený do prvorepublikového  reprezentačního 

dresu.  

     "Přistaň", řekl mi a sám sedl do mého skifu: "Podívej se, takhle se to dělá". Já jsem v tu chvíli 

pochopil, že na mém skifu nesedí řidič náklaďáku, ale "pan veslař".  

     Začal jsem se zajímat, kdo ten pan Straka vlastně je. Zjistil jsem, že byl prvním českým finalistou 

veslařských závodů na Olympijských hrách v  Amsterodamu 1928, kde obsadil 5. místo. Vyhrál 

nespočet mistrovských titulů ČR, byl nejvýraznější postavou nejslavnější éry mělnického veslování, byl 

i jeho sponzorem.  

     Po pár letech, v roce 1972, se začalo projevovat množství energie, kterou jsem do veslování 

vkládal.  V tomto roce jsem vyhrál na skifu všechny závody v ČSSR. Přesto jsem v nominaci na MS 

juniorů v Miláně chyběl. Moje zklamání bylo veliké. Tehdy pan Straka využil svého vlivu a prosadil, že 

na MSJ 1972 nakonec pojedu,  



i když jen jako náhradník pro velké disciplíny. Soustředění v Třeboni již bylo v plném proudu. Já 

dodatečně nominovaný  náhradník  jsem neměl žádnou šanci, se tam s lodí dostat. Tehdy přijel pan 

Straka na veslařskou loděnici v Litoměřicích se svým nákladním autem. Uhlí naloženo neměl. Řekl 

jen: "Koukej si rychle připravit loď a jedeme do Třeboně". Odpoledne jsem již trénoval na rybníku Svět.  

V Miláně jsem se dostal až do finále a obsadil v něm páté místo.  

     Byl to jeden z nejdůležitějších momentů mé závodní kariéry. Začal jsem věřit, že můj sen dostat se 

na olympijské hry,  je reálný.  Za to vše vděčím panu Josefu Strakovi. Tolik vzpomínka olympionika 

Zdeňka Pecky.  

 

Zdeněk Pecka 

 

 

Vraťme se nyní zpět do přítomnosti.  

Do přítomnosti let, které následovaly po posledním výročí KVM. K minulému výročí 135 let KVM jsme 

v brožuře udělali takové srovnání mladé a starší generace veslařů. Mladých jsme se ptali na jejich 

motivaci a plány, starších na jejich úspěchy a vzpomínky. A jak si vedli ti mladí, co jejich plány? V roce 

2017 patřili k nejúspěšnějším veslařům KVM tito: v juniorech to byl Štěpán Keller, v dorostenkách 

Simona Pašková, v dorostencích Jan Chlebovský, v juniorkách Anna Marie Macková, v ženách 

Zuzana Valsová ml. a v mužích Matěj Mach. Všichni tito úspěšní veslaři se dostali do juniorské a 

seniorské reprezentace a přestoupili do pražských oddílů, kde mohou lépe plnit své reprezentační 

povinnosti. Nejsou to tedy již naši členové, ale na Mělníku dostali kvalitní základy a jako mělničáky je 

stále v oddíle bereme. A těší nás, že se k Mělníku také oni hlásí. Jaké jsou jejich úspěchy za 

posledních 5 let? Víc než výborné, tak tady je přehled: 

 

 

 
Štěpán Keller reprezentoval v roce 2016  na Mistrovství Evropy juniorů, v roce 2018, 2020, 2021  na 

Mistrovství světa do 23 let a na Mistrovství Evropy do 23 let. 



 

 
Simona Pašková reprezentovala v roce 2019 na Mistrovství světa juniorů a Mistrovství Evropy juniorů 

v roce 2020 na Mistrovství Evropy do 23 let a v roce 2021 na Mistrovství světa do 23 let a na 

Mistrovství Evropy do 23 let. 

 

 
Jan Chlebovský reprezentoval v roce 2020 na Mistrovství Evropy juniorů 

 

 
Anna Marie Macková reprezentovala v roce 2016 na Mistrovství Evropy juniorů v roce 2017 na 

Mistrovství Evropy juniorů a na Mistrovství světa juniorů v roce 2020 na Mistrovství Evropy do 23 let 



 

 

 
Zuzana Valsová ml. reprezentovala v roce 2019 na Mistrovství Evropy do 23 let 

 

 
Matěj Mach reprezentoval v roce 2017 na Mistrovství světa do 23 let a na Mistrovství Evropy do 23 let 

v roce 2018 na Mistrovství Evropy do 23 let, v roce 2019 na Mistrovství světa, v roce 2020 na 

Mistrovství Evropy do 23 let 

Všem držíme usilovně palce a sledujeme jejich veslařské úspěchy.   

 

 

 

 

 


