
 

 

 

Copak se nám událo od posledního jubilea 

 

                                                            Začneme rokem 2017 

Ke sportu se také dostaneme, ale tady se veslaři zúčastnili i  bohulibé akce, pod taktovkou TS 

MěÚ Mělník  – sázeli malé borovice v chloumeckém lese.  To sportovcům sluší. 

 

 

 

        

 



Určitě sezona začala, tak jako každý rok, bežkařským soustředěním na horách. 

 

 

V létě se jela zvyšovat fyzička na kola do rekreačního areálu Babočka. 

 

První závody byly už tradičně v Lounech (v zimě roce 2016), ale ne na vodě, tady se už hodně 

let dozadu běhá na suchu – Halový triatlon. Nakonec, veslaři, mimo jiné, běhají celou zimu, 

tak proč nezměřit kondici mezi sportovci. Následují závody na trenažérech, na těch se také 

jezdí celou zimu, tak se na nich také veslaři poměřují. Dokonce tak, že se na trenažerech jezdí 

kontrolní závody a veslaři jsou pak podle těchto výsledků zařazování do tzv. středisek a do 

reprezentačních výběrů - někdy i posádek.  

 

Všechny úspěchy vždy zhodnotí kapitán na Valné hromadě KVM, my tady zmíníme jen  

medailisty z Mistrovství České republiky 2017. Za úspěchy stojí  trenéři Zdeněk Krejza, 

Martina Martincová, Jiří Kletečka. 

 

1.místo - mladší žákyně čtyřka párová (4x) Alena Daňková, René Nováková a              

Zuzana Kulíková (+ společenství Boletice)  



 
Zuzka Kulíková, Ála Daňková, Renda Nováková 

 

1.místo  juniorky dvojka bez kormidelníka (2-) Anna Marie Macková (+ společenství) 

1. místo (4-) Anna Marie Macková  (+ společenství) 

1. místo (8+) Anna Marie Macková  (+ společenství), poté Anna přestupuje do ČVK Praha a 

reprezentace ČR 

1. místo ženy 4x Zuzana Valsová ml. (+ společenství), v ženách dále přestoupila do Slavie 

Praha a reprezentovala ČR  

1. místo muži 8+ Matěj Mach (+ společenství),  odchod do ČVK Praha, reprezentace ČR                                       

         

2. místo dvojskif (2x) Alena Daňková, René Nováková  

2.místo mladší žáci skif 11 letých (1 x/11) Jan Valsa 

 



 
Jan Valsa 

 

2.místo starší žáci (4x) Jiří Oppitz, Vít Bradáček (+společenství Pardubice) 

2. místo dorostenky Simona Pašková a Natálie Odstrčilová (+ společenství  Jiskrou Třeboň)   

na čtyřce bez kormidelníka  (4-).  V příštím roce přestupuje Simona  Pašková do Blesku 

Praha a reprezentace ČR 

  2. místo junioři 4- Štěpán Keller (+ společenství) 

  2. místo 8+ Štěpán Keller (+ společenství), reprezentace ČR a odchod do Dukly Praha 

3. místo mladší žáci (1x /11)  Matěj Muška 

3.místo (1x/14)  Jiří Oppitz  

  3. místo dorostenci čtyřka s kormidelníkem (4+)  Vítězslav Novotný, Jan Chlebovský, 

  (+ společenství Lysá n.L. a Nymburk), kormidelnice Eliška Tichá, Jan Chlebovský     

  přestupuje do Slavia Praha a později reprezentace ČR. Aktuálně vyhrál Jan Chlebovský 108.   

  UNIQA Primátorky 

  3. místo ženy osma (8+) Barbora Walterová (+ společenství) 

  3.místo ženy seniorky „B“ 2x  Barbora Walterová (+ společenství) 

 

  Protože vítězství na pražských Primátorkách se považuje tak trochu za rovnocenné   

  vítězstvím na republice, patří sem i tato vítězství našich veslařů: 

 

  Vítězství Primátorky 8+ starší žáci  Jiří Oppitz a Vít Bradáček ( + společenství Slavia Praha     

  a ČVK Pardubice ) 

   

 

Vítězství Primátorky  párová 8+ mix mladších žáků a žaček Zuzana Kulíková, Matěj Muška,    

Jakub Odstrčil, Milan Ráček, Alena Daňková, René Nováková, Jan Valsa (+ společenství     

Štětí) , kormidelník Adam Tislický. 

 

Vítězství Primátorky 8+ junioři Štěpán Keller (+ společenstvi)  



A všechno to výkonnostní snažení směřuje k reprezentaci České republiky a i tady se  máme 

čím pochlubit: 

 

1. místo  na Mistrovství světa juniorů Trakaje Anna Marie Macková 8+  (+ společenství)  

 

2. místo  na  CEFTA – závody olympijských nadějí Simona Pašková, Natálie Odstrčilová   

4 -  (+ společenství  ČVK Praha)     

               

Finále B  Mistrovství světa senioři „B“ Plovdiv  Matěj Mach 8+ (+ společenství)    

 

Sestavila Alena Herinková a kolektiv    


