
 

 
 

Rok 2021. 

 

      Není ani ples, ani soustředění na běžkách, veslaři trénují většinou individuálně sami podle 

pokynů trenérů a je to opravdu hodně náročné. Objevují se různé aktivity pro  

sportovce, aby motivace k tréninku měla ještě jiný rozměr. KVM se připojil k výzvě FK 

Pšovka a Házená Mělník „Sportujeme pro Elišku.“  Cílem bylo uběhnout, ujet na kole, 

koloběžce, naveslovat na trenažeru atd., co největší počet kilometrů. Podle dosaženého počtu 

nasportovaných km přispěl pak KVM na rehabilitaci nemocné Elišky Krejčíkové určitou 

domluvenou částkou. Navíc bylo možné přispívat i přímo finančně na účet. Veslaři 

nasportovali 3.764,2 km a celkem jsme Elišce, která je navíc vnučkou naší bývalé veslařky, 

poslali 30.000,- Kč.  

     A další bohulibou akcí v tomto zvláštním roce byla pomoc kamarádovi veslaři Tondovi 

Přibylovi z Moravské Nové Vsi, jehož dům zasáhlo ničivé tornádo, které se prohnalo 

Moravou (jako kdyby nestačil virus covidu, který nám lítá všude). Jirka Malecký mu předal 

částku 31.500,- od veslařů nejen z Mělníka a ještě odjel přiložit ruku k dílu. Nejel s prázdnou, 

kromě peněz vezl spoustu materiálu a co kamarád nespotřeboval, předal v obci na Obecní 

úřad pro pomoc ostatním.  

 

 



 

 
 

S blížícím se koncem školního roku (ale vlastně s jeho letošním začátkem, protože děti mohly 

jít aspoň na pár týdnů do školy), se také otevřel náš veslařský klub a mohlo se začít sportovat. 

No a ani nepoznáme, kdo je na fotce dokonale zarouškován.  

 

 
 

Covid se trochu stáhl do ústraní a tak se rozjelo veslování na vodě a také závody. Mladším 

veslařům se moc nedařilo, ale aspoň si opět mohli poměřit své síly se soupeři a hlavně si 

prožít startovní napětí a nervozitu, a někteří bohužel i zklamání v cíli. Bez toho to ale ve 

sportu nejde. Tyhle zkušenosti oni v příštím roce zúročí a my jsme rádi, že tohle nesnadné 

období vydrželi a že sportují v klubu dál.  

     Masters veslaři už jsou na méně optimální tréninkové podmínky zvyklí a zkušeností už  

mají nepočítaně, tak opět v Třeboni na Veteránském mistrovství ČR zazářili ve svých Masters 

kategoriích. 



Alena Herinková, Míla Sojka, Vláďa Šnajdr a na háčku Dana Grudová 

 
 

 
Medaile získali Ruda Hradecký a Pavla Hájková, dole Ruda Hradecký a Aleš Jakoubek a další 

 



     Po letech se nám podařilo vyhrát námi pořádané podzimní Mělnické poháry. Tyto závody 

zakládal náš dlouholetý veslař, funkcionář a milovník veslování, pan Jaroslav Polák, a to již 

v roce 1969. Jezdí se tedy již 52 let.  Původní skleněné poháry se mu tenkrát podařilo získat 

ve sklárnách v Novém Boru.  V roce 2012 byl pojmenován mělnický starý most po nejlepším 

československém veslaři  let 1924-1948, panu Josefu Strakovi. Při této příležitosti věnovala 

rodina Strakova nádherný putovní pohár pro závod skifu dorostenců, který se od roku 2013 

jezdí v rámci Mělnických pohárů,  jako memoriál Josefa Straky. Ten jsme ale letos nevyhráli.  

 

 
 

 

A jak jsem se dočetla na internetu v Rodopisné revue z roku 2013 mělnický most je jediným 

mostem na světě pojmenovaným po veslaři. Tak třeba to tak je.  

 



Na závěr rekapitulace reprezentantů v historii let 1881-2021, kteří také oblékali dres KVM 

1881 a jejich starty na OH, MS a ME, již ne v klubových barvách, ale se lvíčkem na prsou.  

Máme být na co hrdí a přejeme našim mladým veslařům aby tabulku do příštího výročí 

rozšířili.  

 

Kallmunzer Bohdan 1920 OH ME 1923,24,25,26 

Kallmunzer Jiří 1920 OH ME 1923,24,25,26,29,32 

Širc Josef 1920 OH ME 1923,24,25,26 

Širc Vladimír 1920 OH ME 1923,24,25,26 

Balcar 1929 ME ME 1932 

Hvězda Vojtěch 1929 ME ME 1932 

Žaba Jiří 1932 ME ME 1933 

Karafiát Karel 1962 ME OH 1964, ME 63,65 

Suchopár Milan 1972 OH OH 1976, 1980, MS 75, 77,79,81,82 

Král Jan 1979 MS  

Krejčí Richard 1988 MSJ MS 1993, OH 1992 

Novotný Petr 1988 MSJ MSJ 1991, MS 1993 

Rušikvasová Eva 1991 MSJ  

Schindler Jan 1996 MSJ OH 2004, MS 2005,06.07,ME 2007 

Čvančarová Denisa 2007 MSJ MSJ 2008,09,MS 2011,14, MSU23 2010,12,13 

Andrle Jan 2008 MSJ 
MSJ 09,MS 2011,13, ME 2010,11,12,13,14,15,16,MSU23 
2010,11,12,13 

Valsa Václav 2012 MEJ  

Valsová Zuzana 2014 MSJ MEJ 2014,15, MEU23 2016,19 

Keller Štěpán 2016 MEJ MSU23 2018,21, MEU23 2018,20,21 

Macková Anna Marie 2016 MEJ MEJ 2017, MSJ 2017, MEU23 2020 

Mach Matěj 2017 MSU23 MS 2019, MSU23 2018, MEU23 2017,18,20 

Pašková Simona 2019 MSJ MEJ 2019, MEU23 2020 

Chlebovský Jan 2020 MEJ  

Oppitz Jiří  2020 MEJ MSJ 2021, MEJ 2021 

 

 
26.října 2021 Sestavili a přispěli textem Alena Herinková, Jiří Deliš, Martina Martincová,  

výbor oddílu KVM.                                                                                                                             

Alí 


