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Vážení sportovní přátelé,

Rok 2007 odstartoval půl století kanoistiky v Ostrožské Nové Vsi. Jak to 
vlastně vzniklo? V roce 1953 začala těžba štěrkopísku, při které vznikla jezera 
na nichž bylo možné trénovat. Pak už stačila jen hrstka nadšenců v čele se 
Stanislavem Koutným, který byl průkopníkem vodáckého sportu v naší ves-
nici. Jeho pokračovatelé – Karel Pojezný a Ludvík Ondračka, (rovněž bývalý 
závodník, trenér a předseda oddílu) spolu s Františkem Šumberou sbírali zku-
šenosti a tyto předávali dál mladým vodákům. Pod vedením dua Ondračka 
– Šumbera jsme se zařadili mezi nejlepší oddíly v republice. Novovesšťa-
né odcházeli do vrcholových středisek při VŠ a Dukle Praha, reprezentovali 
republiku na mistrovstvích světa i olympijských hrách. Zpočátku to bylo něco výjimečného, když 
někdo z Ostrožské Nové Vsi startoval na vrcholném šampionátě, ale časem jsme si na to nějak zvykli. 
Pyšnit jsme se mohli nejen reprezentanty, ale i tím, že jsme dokázali uspořádat významné závody, 
jako například Mistrovství České republiky v Račicích nebo Mezinárodní mistrovství Moravy na 
domácí vodě. Je to především zásluha trenérů a funkcionářů a jejich každodenní práce.

Potkaly nás i hodně krušné chvíle – povodně a následně požár loděnice, po kterém jsme zůstali bez 
potřebného zázemí. Přesto jsme vynaložili spoustu sil, abychom postavili novou loděnici. A to beru 
jako úspěch všech, kteří se na stavbě podíleli. Je to jako závod, nikdy se nevzdáváme a bojujeme až 
do konce, jsem pyšný, že pocházím z Ostrožské Nové Vsi…

Bohuslav Mach,
Předseda oddílu kanoistiky a Tělovýchovné jednoty

Ne vše se vešlo do této publikace, ale hodně toho najdete na internetových stránkách

www.onv-canoe.cz

Bohuslav Mach ve čtyřkajaku Dukly Praha v době své závodní kariéry
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A léta běžela…

50tá léta „Kanoistické začátky“

1957
Stanislav Koutný a Karel Pojezný byli v roce 

1957 zakládajícími členy kanoistického oddílu 
v Ostrožské Nové Vsi. Nově vzniklý sportov-
ní spolek působil nejen při tehdejším Tatranu, 
ale i při místní organizaci Svazarm. S loděmi 
a materiálem to v této době rozhodně nebylo 
jednoduché. Dva starší kousky věnovala nově 
vzniklému oddílu kroměřížská Slavie, další 
vlastnoručně postavili Antonín Foltýn, František 
Bartošík a Josef Štěrba, v jehož rodinném dom-
ku se stavbou začali a poté své dílo dokončili 
v dřívější Besedě (2007 Řeznictví U Kusáků), 
členská základna čítala osm jmen…

1958
Rok 1958 byl ve znamení účasti na první soutěži - pěti-

ce závodníků Josef Štěrba, František Bartošík, Ludvík 
Řezáč, František Botek a Ludvík Ondračka startovala 
na přeborech kraje na přehradě Bystřička na Vsetínsku, 
také se započalo s výstavbou provizorní loděnice u těžeb-
ního jezera…

1959
Rychlostní kanoistika to nebyla jen klání na hladkých vodách, ale i ve sjezdu a slalomu! Právě 

v roce 1959 závodili vodáci z Ostrožské Nové Vsi na jarním sjezdu Chropyně - Kroměříž a ve Veselí 
nad Moravou se utkali mezi slalomovými brankami. Tituly přeborníků Gottwaldovského kraje si na 
domácí dráze vybojovala žákovská deblkanoe Botek - Vařecha a dorostenecká deblkanoe Ondračka 
- Řezáč. Ludvík Ondračka navíc získal zlato na singlkanoi. Pětice Ondračka, Řezáč, Hájek, Botek, 
Vařecha doplněná o dva borce z Kroměříže se představila v závodě sedmikanoí na přeborech ČSR. 
Předsedou oddílu s osmnácti členy a dokončenou loděnicí byl jeden z jeho zakladatelů - Stanislav 
Koutný…

Kanoistické začátky

Novovesští závodníci na Bystřičkách - zleva 
Ondračka, Štěrba, Bartošík, Řezáč, dole Botek
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60tá léta „Přibyly kajakářky“

1960
Světlo světa spatřil závod „Slovácká 500“ a asi málokdo tušil, do jakých rozměrů se tento regio-

nální pouťák rozroste. Post předsedy zaujal druhý ze zakladatelů oddílu Karel Pojezný. Kromě startů 
v Kojetíně, Brně či dokonce ve Staré Turé na Slovensku zápolili kanoisté v eskymáckých obratech 
a plavání v Gottwaldově! Lodě se přepravovaly rovněž vlakem, na což doplatila nová deblkanoe tzv. 
„Kačena“. V Poděbradech se totiž konala jedna z největších mládežnických soutěží u nás - Spartaki-
ádní hry, kterých se účastnili spolu s vedoucím Karlem Pojezným Ondračka, Botek, Hájek, Vařecha 
a Vymazal. Cestou zpět se loď zatoulala, aby se po třech měsících znovu objevila, avšak pohled na 
rozbitou kanoi byl žalostný…

1961
Kojetín, Přerov, Trenčín, Stará Turá, Znojmo 

- to byla místa, kde startovala desítka závodníků 
z Ostrožské Nové Vsi. Samozřejmě se jel druhý 
ročník „Slovácké 500“. Nutno dodat, že v tomto 
roce dosáhla dorostenecká deblkanoe Ondračka 
- Botek doposud nevídaného úspěchu - obsadi-
la krásné šesté místo na tehdejších přeborech 
ČSR…

1962
Váverka, Korbel, Hráček, Polách, Lučný, 

Ludvík, Řezáč, Trávníček, Hájek, Vařecha 
a poprvé i děvčata Hájková, Korbelová - to je 
výčet jmen roku 1962. Botek s Ondračkou ode-
šli sloužit coby vojáci do Brna, a tak trenérské 
žezlo převzal předseda Karel Pojezný…

1963
V důsledku pracovního vytížení předsedy oddílu a trenéra v jedné osobě se závodníci připravovali 

samostatně. Byla zahájena jednání mezi místním národním výborem a Štěrkovnou o místě výstavby 
nové loděnice. Na krajských přeborech v Brně získala deblkanoe Lučný - Ludvík stříbro v dorostu, 
bronz vybojoval deblkajak Foltýn - Vítek a dokonce dorostenka Hájková!...

První kanoistická generace - stojící zprava: Hrbáč, 
Zajíc, Koutný, Pojezný, Vařecha, Ondračka L., stojící 
uprostřed: Ondračka J., Koutná, dolní řada zprava: 
Řezáč, Horák, Nejezchleba J., Nejezchleba L., Trávníček

Šedesátá léta u bývalé loděnice
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1964
Provizorní loděnici na břehu kaliště Štěrkovny („Bahňáky“) nahradila „nová“ loděnice převezená 

ze strážnického podniku Šohaj. Montovaná stavba měla za sebou dokonce druhou světovou válku, 
přesto ještě v současnosti dýchá - stojí na břehu Kunovské tabule! Předsedu Pojezného nahradil ve 
funkci navrátivší se Ludvík Ondračka, který se rychlostní kanoistice věnoval zároveň jako závodník. 
Z Moravského poháru v Kojetíně si s deblistou Botkem přivezli dvě medaile…

1965
Vznikl trenérský tandem Ludvík Ondračka – František Šum-

bera, který byl impulsem k pravidelné přípravě přibližně dvacít-
ky závodníků. V zimním období se trénovalo na Lidovém domě 
(nynější Orlovna), ze závodního období stojí za zmínku stříbro 
z Poháru SNP v Piešťanech mužské C2 Ondračka - Vařecha. 
Kanoistický oddíl se rozrostl na čtyři desítky členů…

1966
O přepravu závodníků autem štěrkovny „Garant“ se v tuto 

dobu staral pan Hruška, jehož syn to později dotáhl nejdále 
ze všech. Olomouckých 10km, Stará Turá a Moravský pohár 
v Kojetíně, tam všude zvítězila kanoistická posádka Ondračka 
- Vařecha…

1967
Vichřice „Olga“ poškodila střechu loděnice, závodit se jez-

dilo i do Čech, cestovalo se legendární „Erenou“, jenž byla 
majetkem oddílu stolního tenisu. Ludvík Ond-
račka sbíral medaile na Slovensku - na Trenči-
anské regatě spolu s Vařechou a na Poháru SNP 
sám…

1968
Padesátičlenná členská základna, z toho dva-

cítka závodníků, to je obraz konce šedesátých 
let, kdy se jezdilo závodit jak na Moravu, na 
Slovensko, tak do Čech. Ludvík Ondračka zís-
kal první výkonnostní třídu, což se do té doby 
nikomu jinému nepodařilo, navíc startoval i na 
přeborech ČSSR…

1969
Objevil se nový trenér - Bohuslav Hubáček, 

účast na závodech byla omezená, 15 trénujících 
z celkového počtu pěti desítek členů…

Deblkanoe Cyril Vařecha-Ludvík 
Ondračka

Kajakář a později podporovatel František Trávníček

Loděnice pamatující druhou světovou válku
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70tá léta „První reprezentanti“

1970
Byla zahájena jednání se Štěrkovnou Olomouc o přesunu loděnice, uskutečnil se přebor kraje, 

závodilo se na Moravě a na Slovensku…

1971
Zásluhou Josefa Hrušky sestrojeno nové star-

tovací zařízení, do vedení oddílu byli zapojo-
váni rodiče závodníků, kterých měli trenéři 15 
- 20…

1972
Přípravy terénu na přestěhování loděnice, 

poctivý přístup k tréninku přinášel dobré výsled-
ky…

1973
Omezena činnost kvůli stěhování loděnice, 

od podzimu měli vodáci přechodné působiště na 
koupališti, členská základna se blížila stovce…

1974
Ještě než byla přemístěna loděnice k jezeru 

Kunovská tabule, vznikla nová tradice - Novo-
veský přespolák. Stěhování a terénní úpravy se 
staly hlavní náplní činnosti. Podmínkou účasti 
na závodech na Moravě, Slovensku a v Čechách 
bylo napádlovat minimálně 300 kilometrů. Pře-
borníkem kraje se stal žák Hoferek na singlkaja-
ku, stříbrnou pozici obsadili Jurásek s Řezáčem 
v kategorii C2 žáci na trati 500m…

1975
V polovině sedmdesátých let byl pořízen skříňový „Robur“, na jehož přestavbě se urputně praco-

valo. Zrekonstruovaný minibus šoférovali řidiči Josef Jurásek a Antonín Pjajčík, o závodící pečovalo 
trenérské trio František Šumbera, Ludvík Ondračka a Milan Řezáč, Skvělého výsledku dosáhla na 
přeborech ČSR dorostenecká deblkanoe Jurásek - Řezáč - skončila čtvrtá …

1976
Narůstající základna si vyžádala zhotovení 

vleku pro 15 lodí. Pro medaile začali vesniča-
né cestovat vozidlem východoněmecké výroby 
značky „Robur“ přebudovaným na dopravu 
osob (původně sloužil k přepravě masa). Na 
přebory Čech a Moravy do Jablonce nad Nisou 
se však putovalo autobusem fotbalistů řízeným 
J.Zajícem. A byla to cesta nadmíru příjemná!, 

Milan Řezáč-kajakář, trenér a dokonce hokejový golman

Jaroslav Zalubil jako zadák spolu s pardubickým 
Čadkem

Trénink s trenérem Bohuslavem Hubáčkem
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zásluhou čtveřice Miloš Ťok, Bohuslav Mach, Miroslav Čápek a Jaroslav Zalubil se jelo domů se 
čtyřmi historickými medailemi. Ale to nebylo vše. Dorostenecký deblkajak Miloš Ťok - Bohuslav 
Mach jablonecký triumf ještě vylepšil na přeboru ČSSR v Praze. Nejenže dvojice zopakovala vítěz-
ství na pěti kilometrech, ale vyhrála rovněž pětistovku!, stříbro přidal tehdy šestnáctiletý Miloš Ťok 
v individuelním startu na 500 metrů a druhý skončil i kanoista Bohumil Hlůšek na pětce …

1977
Díky výsledkům v předcházející sezóně se 

kajakář Ťok objevil mezi nejlepšími sportovci 
okresu, to už ale trénoval spolu se svým deblo-
vým spolujezdcem Machem v pražském středis-
ku vrcholového sportu VŠ. Zatímco předcháze-
jící sezóna byla kvůli historickým republikovým 
medailím a titulům takřka šokující, pro sezónu 
následující závodníci i trenéři jisté ambice měli. 
Tyto potvrdili ziskem dvou československých 
prvenství a dalších medailí. Ze zlata se radovala 
hned trojice kanoistů - Bohumil Hlůšek, Miro-
slav Čápek a Vlastimil Jurásek, kteří, doplněni 
nymburskými závodníky, vyhráli tehdejší kate-
gorii pětikánoí ve starším dorostu. Sedmnáctiletý Bohumil Hlůšek dokonce zažíval dvojnásobnou 
radost, nenašel totiž přemožitele ještě na klasické „desítce“. Pražské triumfy jej vynesly až na post 
třetího nejlepšího sportovce okresu, úrodu v oranžových dresech pražské VŠky sklízeli rovněž odcho-
vanci Miloš Ťok a Bohuslav Mach. Skvělé výsledky vyburcovaly starší členy oddílu a rodiče závod-
níků k nezištné spolupráci…

1978
Stověžatá Praha byla pro Ostrožskou Novou 

Ves do třetice zlatá!, tentokráte exceloval osm-
náctiletý Miroslav Čápek, šampión ČSR i ČSSR 
na 10 kilometrů a navíc člen neporažené pěti-
kánoe. Shrnuto a podtrženo šest cenných kovů 
z přeborů Čech a Moravy a tři z přeborů Česko-
slovenska bylo velkou výzvou pro vyhledavače 
talentů. Králem sportovců Uherskohradišťska, 
jenž převzal ocenění z rukou předsedy tehdej-
šího ÚV ČSTV Antonína Himla, se nemohl stát 
nikdo jiný, než kanoista Miroslav Čápek…

1979
Závěr sedmdesátých let vyšperkoval první 

reprezentační start oddílových odchovanců na 
mistrovství Evropy juniorů ve fi nském Tampere, 
kde Slovácko reprezentovali Bohuslav Mach a Jaroslav Zalubil! Kajakář Mach byl členem sedmého 
nejrychlejšího čtyřkajaku na obou tratích, kanoista Zalubil bohužel nepostoupil ze semifi nálových 
jízd na singlu (1000m) a na deblu (500m). Do zahraničí – na regatu veletržních měst v Bulharsku se 
pod hlavičkou Brna koncem sedmdesátých let dostalo několik novovesských závodníků. Mezi pře-
borníky ČSSR se objevila nová novovesská jména – Pavla Jurásková coby ladší dorostenka a Jaroslav 

Medailisti na Místním národním výboru: zleva Vlastimil 
Jurásek, Jaroslav Zalubil, Miroslav Čápek, Bohumil 
Hlůšek

Vodácká parta: stojící zleva: Bartoš J., Ondračka 
Luděk, Hruška M., Pavka A., Pavelka M., Píštěk Z., 
uprostřed: Řezáčová I., Ratajská M., Jurásek J., ležící: 
Jurásková P., Pavková A.
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Hlůšek, coby kanoista mezi dorostenci staršími. 
„Slávek“ Hlůšek tedy kráčel ve stopách své-
ho bratra a objevil se také v desítce sportovců 
okresu. Přibylo medailí a devátá pozice v Čes-
kém poháru nastartovala zlepšování podmínek 
v dalším období tím, že se oddíl stal detašova-
ným článkem Tréninkového střediska mládeže 
v Kojetíně. Přibyla montovaná loděnice, kam se 
přesunuly šatny a kde vznikla kancelář sloužící 
během závodů i jako bufet. Namísto „Roburu“, 
v němž cestování v dešti vyžadovalo patřičnou 
výbavu - pláštěnky, byl pořízen autobus „RTO“ 
a nový vlek na lodě. Aby se mohlo modernějším 
dopravním prostředkem vyrazit do světa, bylo třeba odpracovat kvantum brigádnických hodin. Pra-
covalo se ve dne, pracovalo se v noci. Výsledky na domácí i mezinárodní scéně podpořené nadšením 
a obrovským množstvím práce nejen ze strany závodníků a jejich trenérů, ale i ze strany aktivních 
členů a rodičů sportovců se staly hlavním hnacím motorem pro oddíl kanoistiky na břehu „Slovác-
kého moře“… 

80tá léta „Pohárové triumfy“

1980
Rok 1980 skončil pro kanoisty, kajakáře a kajakářky 

z pod Buchlova neuvěřitelným výsledkem v Českém pohá-
ru mládeže. Vedení oddílu si totiž po sezóně převzalo trofej 
za fantastické druhé místo v celkovém hodnocení oddílů. 
Raritou byl fi nálový závod žáků na singlkanoích, který byl 
k vidění právě pod Buchlovem. Pětistovku v rámci Českého 
poháru jelo osm domácích borců, což kanoistická historie 
nepamatuje! Pro vyjednávání o zřízení samostatného TSM 
to byl další skvělý počin. Neoddiskutovatelnou roli sehrál 
při ustavení vesnického tréninkové střediska mládeže, což 
byla v naší zemi ojedinělost, pardubický trenér a šéf mlá-
dežnické kanoistiky Josef Doktor. Kromě pohárového úspě-
chu si loděnice na břehu Kunovské tabule připsala zisk 11ti 
medailí z přeborů ČSR v Kadani, zlatými hochy se stali 
na kánoích žáci Pavel Bezděk, Luděk Ondračka, Zbyněk 
Píštěk, Jaroslav Jurásek a Jaroslav Horák. Osmnáctiletý 
kanoista Jaroslav Hlůšek se opět prosadil nejen na bednu 
v rámci šampionátu ČSSR v Praze, ale i mezi úspěšné spor-
tovce uherskohradišťska. V Moskvě se konaly olympijské 
hry, velmi blízko k historické účasti měl kajakář Miloš Ťok, 
bohužel čtyřkajak ve kterém měl odchovanec pádlovat, nakonec do Sovětského svazu necestoval …

1981
Z jabloneckých přeborů Čech a Moravy vytěžil oddíl kanoistiky deset medailových pozic, zlato 

brala deblkanoe Pavel Bezděk - Zbyněk Píštěk a kajakář Pavel Galuška na čtyřkajaku, z celostátních 

Společné zimní soustředění v Javorníkách

Úspěšná generace: stojící zprava - Jurásek 
J., Píštěk, Botek, Bezděk, dolní řada zprava 
- Jurásek R., Horák, Ondračka, Florián
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přeborů bronz zásluhou dvojice Bezděk - Píštěk. 
Ještě další čtyři medaile z přeborů ČSR a ČSSR 
katapultovaly dvojici Zbyněk Píštěk a Pavel 
Bezděk mezi sportovce okresu. V Českém 
poháru se Ostrožská Nová Ves objevila těsně 
za stupni vítězů - na čtvrté příčce, uskutečnil se 
reciproční zahraniční výjezd na pozvání buda-
pešťského klubu BKV Ellöre…

1982
Vesnice z uherskohradišťska měla popr-

vé v dějinách zastoupení na mistrovství světa 
dospělých! Miloš Ťok a Bohuslav Mach byli 
členy státního čtyřkajaku, který skončil svoji 
pouť před branami fi nálového závodu na kilo-
metru, šampionát se jel v Bělehradě za účasti 
Bohumila Hlůška na tribuně.

Na piešťanské Sl´ňavě nenašla přemožitele 
pětikanoe mladších dorostenců ve složení Pavel 
Bezděk, Zbyněk Píštěk, Luděk Ondračka, Miro-
slav Franta a Jaroslav Jurásek a získala titul pře-
borníků ČSSR. Po 25ti letech své existence se 
tedy měla novovesská kanoistika čím chlubit. 
Světlo světa spatřila brožurka věnovaná uplynu-
lému čtvrtstoletí a mohlo se slavit…

1983
Do Finska se vrátil odchovanec Bohuslav 

Mach, tentokráte coby člen reprezentačního 
družstva ČSSR. V Tampere absolvoval se lvíč-
kem na prsou desítku v deblkajaku spolu s písec-
kým odchovancem Tomášem Suderem. Do cíle 
dojela posádka dvanáctá. 

Tak, jako se zalíbilo kajakářům v reprezentaci, 
tak se velmi rádi vrátili na nejvyšší republikový 
stupínek dorostenci. Celkem 15 medailí z pře-
borů Čech a Moravy znamenalo nový oddílový 
rekord, kanoisté opět zabodovali v okresní anke-
tě, objevilo se v ní trio Jaroslav Jurásek, Zbyněk 
Píštěk a Pavel Bezděk…

1984
Další olympijský rok a další nesplněný olym-

pijský sen. Tentokráte měl velkou naději na 
účast soutěží v rychlostní kanoistice pod pěti 
kruhy Bohuslav Mach. Bohužel, čáru přes roz-
počet udělalo politické gesto východního bloku 
a československá výprava do Los Angeles neod-

Otec a syn (Ludvík a Zbyněk Ondračkovi)

Českoslovenští reprezentanti Miloš Ťok a Bohuslav Mach

Ondračka Ldv., Doktor Jos., Mokrý Petr, Šumbera Fr., 
Pjajčík Ant.

Jaroslav Jurásek
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cestovala. Namísto toho si „užila“ regaty Družba pro dospělé na berlínském jezeře Grünau. Oddílová 
bilance: 1 federální republiková medaile, 8 republikových medailí, v Českém poháru 7.místo, mezi 
sportovci okresu za rok 1983 se podruhé objevil Jaroslav Jurásek…

1985
Na jezeře Kunovská tabule se konala velká 

akce – jel se zde první závod Českého pohá-
ru. Ten o něco starší pohár, Moravský, získali 
v Kojetíně současně dospělí i mládežníci, a to se 
doposud nepodařilo! Zimní příprava se odehrála 
v Beskydech na chatě Ondráš, letní v domácích 
podmínkách.

Kanoisté z Ostrožské Nové Vsi začali mířit 
nejenom do české metropole na Vltavě, ale nově 
také do města perníku na Labi - na vojnu do par-
dubické VTJ narukovali Jaroslav Zalubil a Zbyněk Píštěk, do nově otevřené sportovní školy nastoupil 
Vít Pjajčík. Užší spolupráce s pardubickými znamenala pro novovesské zájezd na regatu do Bran-
deburgu v Německé demokratické republice…

1986
Okresní anketa oceňující sportovce za rok 

1985 si „vyhlédla“ Luďka Ondračku a zno-
vu Jaroslava Juráska. Tréninkové kempy před 
novou sezónou proběhly v Ostravici na Ondrá-
ši a v rámci celostátního soustředění TSMek 
v Roudnici nad Labem. Letní domácí příprava 
byla završena ziskem pěti československých 
republikových medailí - přeborníky se stali žáci 
Zbyněk Ondračka a Pavel Španěl, z šampionátu 
národního vytěžili oddíloví závodníci 6 medailí. 
Kromě toho stojí za zmínku i klasická vodác-
ká činnost - sjetí Vltavy anebo výtečná zábavná 
akce „Neckyáda“. To už parkoval v garáži nový dopravní prostředek - autobus typu „ŠL“. Šestice 
sportovců si jej však příliš neužila - kanoistu Zbyňka Ondračku a po diplomatických ujednáních také 
kajakáře Petra Hrušku si vyžádalo armádní mládežnické středisko Dukla Praha, kvarteto branců Pavel 
Bezděk, Luděk Ondračka, Radek Jurásek a Jaromír Florián zvýšilo počty novovesských uprchlíků 
na východě Čech - v Pardubicích. Poprvé a naposled se ve vysněné reprezentaci ukázal kanoista Vít 
Pjajčík, který závodil na tradičním dvojutkání Maďarsko - ČSSR (Miskolc - Leninváros)…

1987
Zimní i jarní soustředění proběhla na stejných 

místech jako v roce předcházejícím. Žákovským 
přeborníkem Československa se stal Richard 
Boček, zásluhou výborné výkonnosti chylického 
pražáka Hrušky se v loděnici objevil v té době 
nesmírně ceněný dánský kajak. V německém 
Duisburgu se jelo mistrovství světa a čtveřici 
našich činovníků se na západ podařilo vycesto-

Kanoista Pjajčík s pardubickou tréninkovou skupinou

Putování po řece

Bohumil Hlůšek v Duisburgu vedle Attily Szabóa
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vat. Vodáckou pohodu si závodníci vychutnali na Otavě. Opět pokračoval kanoistický pohyb ve stylu 
„škatule hejbejte se“ - kajakář Antonín Simerský posílil pardubickou kolonii, naopak ex-reprezentant 
Bohuslav Mach se po deseti letech působení v pražských vrcholových střediscích vrátil do své rodné 
vísky. A zase se slavilo - třicáté výročí kanoistiky v Ostrožské Nové Vsi…

1988
Netradiční lokalitu - Osvětimany zvolil rea-

lizační tým k přípravě na vrchol sezóny, ve kte-
ré se československými žákovskými šampióny 
stala dvojice Martin Vymazal a Petr Pojezný, 
kajakář Miroslav Ratajský se zúčastnil premié-
rového mistrovství světa v maratónu, v nároč-
ném závodě v anglickém Nottinghamu obsadil 
14.místo. Lodní park pomohl rozšířit Zbyněk 
Ondračka - svými úspěchy na račickém kanále 
vydobyl dánskou kanoi! Čámákův triatlon přiblížil závodníkům oddílu zajímavé sportovní odvětví. 
V sezóně, kdy Český pohár byl bez celkového hodnocení oddílů rozšířilo medailovou sbírku 6 česko-
slovenských medailí, včetně žákovského zlata a 10 medailí z přeborů ČSR. Mezi sportovce okresu za 
předcházející sezonu se podruhé protlačil Jaroslav Zalubil…

1989
Výcvikový tábor na běžkách se odehrával 

v Jeseníkách, přechodný azyl našli Novovesští 
na Alfrédce. Pětice odvážlivců vyrazila na pěti-
kánoi z loděnice do Topolné (Spytihněvi), aby 
zkontrolovala, co se děje na letním soustředě-
ní. Vzhledem k tomu, že do medailové kolekce 
přibyly 4 československé kousky a 11 českých, 
mohli jsme být spokojeni. Navíc žákovskými 
mistry se stali Josef Kučera a Petr Pojezný. Na 
juniorském mistrovství světa v kanadském Dart-
mouthu nás reprezentoval Petr Hruška. Jen tak, 
vlakem si na světový šampionát v bulharském 
Plovdivu vyrazila šestice novovesských a mohla slavit spolu s Komárnem. Bývalý spolubojovník 
Miroslava Ratajského a Romana Botka Attila Szabó se stal mistrem světa na desítce. Pohyb talen-
tovaných sportovců všemi směry pokračoval odchodem Richarda Bočka na pardubickou sportovní 
školu, čerstvý přeborník Petr Pojezný se ocitl v pražské VŠce, chyličan Petr Hruška předčasně odešel 
do armádního SVS při Dukle Praha. S příchodem listopadové revoluce se objevila spousta nadějí 
a očekávání, na druhou stranu „odešel“ zaběhnutý systém péče o talentovanou mládež (TSM) a prav-
děpodobně i naděje na vybudování závodní dráhy s mezinárodními parametry…

90tá léta „Éra světových úspěchů“

1990
Přesto, že oddíl skončil v pohárovém žebříčku dvacátý a z přeborů ČSSR si odvezl jedinou medai-

li, pokračoval v péči o mladý „potěr“. Na domácí vodě se uskutečnil I.kvalifi kační závod Českého 
poháru. S doznívajícím střediskem závodníci ještě stihli absolvovat soustředění v nezvyklé lokali-

Deblkajak Pelich – Ratajský v národních dresech

Radostný návrat
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tě - ve slovenské Šintavě. Velký zájem byl o další putování po 
Vltavě a rovněž o tématický zájezd na mistrovství světa v polské 
Poznani, kam vyjel oddílový autobus. Kajakář Luboš Pojezný se 
na čas přestěhoval za svým bratrem do mládežnického střediska 
vrcholového sportu při VŠ Praha. Z dalších akcí stojí za zmínku 
Mezinárodní den kola a účast čtyř běžců na Silvestrovském běhu 
ve Vídni. V čele oddílu stanul nový předseda - Jindřich Ťok…

1991
I tento rok se pokračovalo v podobném duchu, medailí bylo 

o něco více - šestnáctiletý kanoista Josef Kučera ještě získal titul. 
Vzhledem k tomu, že juniorský svět se jel doslova za humny, 
zástupci oddílu do rakouské metropole zamířili. Čerstvý absol-
vent fakulty tělesné výchovy a sportu při Karlově univerzitě Vít 
Pjajčík stihnul zorganizovat zajímavý výjezd na šampionát do 
Francie, ale musel místo pařížských radovánek na vojnu. Za 
turistikou se oddílová výprava vydala na Otavu. Zbyněk Ond-
račka se jako reprezentant představil na nepovedeném světovém 
poháru v Piešťanech. Při debatách jak vydělat nějakou tu korunu 
na činnost se objevila myšlenka vybudovat bufet…

1992
Josef Kučera se objevil v anketě nejlepších 

sportovců za předcházející rok, opět se jelo 
lyžovat na běžkách do Ostravice (Ondráš). Tre-
néra Romana Botka působícího vedle Miloše 
Ťoka vystřídal Vít Pjajčík. V nových tržních 
podmínkách se oddíl orientoval celkem dobře. 
Na račickém kanále uspořádal mistrovství Čech 
a Moravy za podpory sponzora Cola Cao. Sjezd 
Lužnice byl beze sporu krásným zážitkem, ale 
nečekaný start Petra Hrušky ve fi nále olym-
pijských her v Barceloně a sedmé místo (K2 
1000m), to byla velká senzace…

1993
Začátek éry samostatné České republiky byl 

ve znamení zimní přípravy na Tatře ve Velkých 
Karlovicích a pokračováním šňůry v okresní 
anketě díky Luďkovi Ondračkovi. Olympijský 
úspěch znamenal povzbuzení do další práce, pro 
Petra Hrušku místo v anketě „Kanoista roku“. 
Další výzvou byl světový šampionát juniorů 
v Račicích, na kterém se novovesšťané pořa-
datelsky podíleli, svého zástupce - Petra Pojez-
ného měli i mezi mladými reprezentanty. Prv-
ní mistrovské tituly získali žáci Michal Laga, 
Vítězslav Kolář a Tomáš Kusák, české zlato si 

Jindřich Ťok

Petr Hruška (vzadu) spolu s pražským René Kučerou jeli 
na olympiádě fi nále

Závodní družstvo u račického kanálu
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nenechal uniknout ani Petr Hruška, v Českém poháru tým poskočil na sedmou pozici. Za zmínku 
jistě stojí žákovský kajakářský hattrick na dlouhých tratích - republikovým šampionem se na pětiki-
lometrové trati stal mezi žáky Michal Laga před Vítězslavem Kolářem a Radimem Juřičkou. Spolu 
s Pardubicemi se mohla čtveřice nejpoctivějších zúčastnit regaty v německé Bochumi. V Kojetíně 
obhájila Ostrožská Nová Ves Moravský pohár, doma uspořádala jak pátý závod Českého poháru, tak 
premiérové Mezinárodní mistrovství Moravy „Slovácká 500“. Vyvolenou řekou se stala Berounka 
a nezapomenutelnou výpravou zájezd lůžkovým autobusem na mistrovství světa do Kodaně, kde se 
Petr Hruška s pražským Reném Kučerou objevili nečekaně blízko světové medaili. Ludvík Ondračka 
se stal členem výkonného výboru sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů v Praze…

1994
Řada událostí kopírovala rok 1993 - v anketě 

nechyběli kanoisté, Petr Hruška byl opět brambo-
rový na MS v mexickém Xocimilcu, v Račicích 
se znovu objevil novovesský pořadatelský tým, 
aby zajistil domácí vrchol na krátkých tratích, 
Český pohár zase přinesl kanoistům, kajakářům 
a kajakářkám ze Slovácka sedmé místo, vybra-
ní borci se zúčastnili známé regaty v Bochumi, 
členové oddílu shlédli v reálu významnou akci 
- maratónský světový šampionát v Amsteroda-
mu. Řada událostí byla historická - na mistrov-
ství světa poprvé startoval závodník, jenž měl 
novovesskou oddílovou příslušnost - Zbyněk Ondračka spolu s Petrem Pojezným (doposud mířili 
do reprezentace odchovanci, co by členové vrcholových středisek), poprvé vyhráli republiku žáci 
Vlastimil Basovník a Bohumil Kusák, dorostenci Jiří Marek a Igor Kobzinek, poprvé se jelo trénovat 
na Vysočinu (Medlov), po letech se Novovesští vydali trénovat na Slapskou přehradu, byla uzavřena 
smlouva o podpoře se společností MH - Rego Uherské Hradiště (pánové Malůšek&Hráček)…

1995
Do třetice všeho dobrého (nebo možná zlého) 

- na olympijské nominaci (to tu ještě nebylo!) 
v německém Duisburgu, kde se konal šampio-
nát zeměkoule, členové oddílu tleskali Petrovi 
Hruškovi za čtvrté místo, ve čtyřkanoi repre-
zentoval i Petr Pojezný. Ten stihnul také mis-
trovství Evropy v maratónu a udělal dobře. Ve 
španělské Murcii získali spolu se Zbyňkem 
Ondračkou bronz na prvním maratónském mis-
trovství starého kontinentu, nebo-li první medai-
li pro Ostrožskou Novou Ves z tak významného 
sportovního podniku! Na regatě olympijských 
nadějí v Poznani startovali Michal Laga, Vítěz-
slav Kolář, Bohumil Kusák a Michal Kusák, 
na domácích kolbištích „Ostrožáci“ vyjeli 34 republikových medailí - mistry se stali žáci Vlastimil 
Basovník, Pavel Kusák, Ondřej Slach, Jakub Hirš, dorostenci Jiří Marek, Vítězslav Kolář a odchovan-
ci Michal Laga, Petr Hruška, v Českém poháru se oddíl umístnil na výborném 4.místě, mezi sportovci 
okresu za rok 1994 byli Zbyněk Ondračka a Vítězslav Kolář…

Deblkanoe Petr Pojezný – Zbyněk Ondračka při závodě 
MS v Amsterodamu

Martin Doktor s Miroslavem Čápkem, někdejším 
předsedou oddílu, při jednom z pobytů na Slovácku
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1996
Také v dalším olympijském roce se dařilo držet skvělou 

pozici - Petr Hruška jel v Atlantě svoji druhou olympiádu, na 
maratónském MS ve švédském Vaxholmu nás reprezentova-
li Petr Pojezný - Zbyněk Ondračka, na regatě olympijských 
nadějí v maďarském Fadd Dombori vyhrál odchovanec Michal 
Laga a startovali Jiří Marek, Tomáš Kusák, Vlastimil Basov-
ník, z republikových soutěží putovalo na Slovácko 29 medailí 
- zlaté zásluhou žáků a žaček Pavla Kusáka, Petra Botka, Bar-
bory Basovníkové, Lucie Lagové, dorostenců Jiřího Marka, 
Tomáše Kusáka a odchovance Petra Hrušky, v Českém pohá-
ru bylo obhájeno 4.místo. V anketě o sportovce uherskohra-
dišťska za předcházející sezónu zabrali novovesšťané Zbyněk 
Ondračka, Jiří Marek a Vítězslav Kolář tři místa, ocenění fair 
play obdrželi za pomoc tonoucímu bruslaři Zbyněk Ondračka, 
Luboš Pojezný a Roman Botek…

1997
Nikdy ve své historii neměla Ostrožská Nová 

Ves zástupce na všech významných poduje-
tích, a to se stalo! Petr Hruška a Petr Pojezný 
se zúčastnili obnoveného mistrovství Evropy 
v bulharském Plovdivu, v kanadském Dart-
mouthu novovesskou kanoistiku nakonec repre-
zentoval Petr Pojezný, čtveřice juniorů Jiří 
Marek, Tomáš Kusák, Vítězslav Kolář, Bohumil 
Kusák spolu s trenérem Pjajčíkem zamířila do 
fi nského Lahti na juniorský světový šampionát. 
Maratónské ME v italské Pavii absolvoval jak 
Zbyněk Ondračka, tak jeho příznivci. Bratranci 
- kajakáři Bohumil Kusák, Pavel Kusák a kanoista Jakub Hirš se představili jako české olympijské 
naděje v Račicích. Úctyhodných 40 republikových medailí doplnilo narůstající sbírku úspěchů - na 
nejvyšší piedestal se podařilo vystoupit žákům Petrovi Pospíšilovi a Martinovi Minaříkovi, dorostenci 
Pavlovi Kusákovi, juniorům Bohumilovi Kusákovi, Vítězslavovi Kolářovi, v dospělých Zbyňkovi 
Ondračkovi a odchovanci Petrovi Hruškovi. Potřetí v řadě za sebou si oddíl v Českém poháru vydo-
byl skvělé 4.místo, je třeba dodat, že za třemi pražskými kluby - USK, Duklou a KVS! Kromě toho 
byl pořízen novější autobus Karosa ŠD, pro-
běhla oslava kanoistických čtyřicetin, v okresní 
sportovní anketě fi gurovali za rok 1996 Zbyněk 
Ondračka, Jiří Marek a žáci.

Nikdy ve své historii nebyla loděnice 
v Ostrožské Nové Vsi tak zatopena. Červenco-
vé povodně byly mimořádnou událostí, která 
ochromila část republiky a zdevastovala i areál 
loděnice. Na přírodní katastrofu, která postihla 
naši loděnici zareagoval jako jeden z prvních 
dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor 
a přispěl na její obnovu …

Pod Buchlovem se začíná s pádlováním 
záhy po narození

Pětice Kusák T., Kolář, Kusák B., Marek a trenér 
Pjajčík ve fi nském Lahti

Katastrofálním záplavám se nevyhnul ani areál loděnice
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1998
Rok začal tradičně úspěchem v okresní anketě, kde obdrželi 

ocenění za loňské úspěchy Zbyněk Ondračka, Jiří Marek, Tomáš 
Kusák, Bohumil Kusák, Vítězslav Kolář a trenér Pjajčík. Pokra-
čovala éra startů na světových a evropských šampionátech. Na 
MS v maďarském Szegédu nás reprezentoval Petr Hruška. 
Vrcholnou akci v zemi kanoistice zaslíbené si nechtěli nechat ujít 
ani příznivci rychlých pádel ze Slovácka. Do daleké Jihoafrické 
republiky, kterou už měl tu čest navštívit Petr Hruška v rámci své 
tréninkové přípravy odletěl šestadvacetiletý Zbyněk Ondračka. 
U Kapského města sváděl boj o bronz, což bylo možné sledovat 
prostřednictvím televizního záznamu vysílaném na kanále Euro-
sport. Ve Skandinávii, přesněji ve švédském Nyköpingu si dali 
evropské dostaveníčko junioři. Ani tam neměl k medailovému 
úspěchu daleko novovesský borec Bohumil Kusák. Jeho i brat-
rance Pavla Kusáka hnal dopředu jak trenér Pjajčík, tak rodiče. 
Dvě bronzové medaile z mistrovství světa akademiků si ze Záhřebu přivezl třiadvacetiletý student 
FTVS UK v Praze Petr Pojezný. 15 - 17nácti letí měli svoji regatu olympijských nadějí v Bratislavě na 
Zlatých Pieskách, účastnili se jí Pavel Kusák, Martin Minařík a Barbora Basovníková. Celkový počet 
získaných republikových medailí ať už na dlouhých tratích, či na krátkých tratích nebo v maratónu 
vystoupal na 33. Žákovský titul získal Petr Pospíšil, dorostenecké Pavel Kusák a Martin Minařík, juni-
orské Bohumil Kusák a mužské Zbyněk Ondračka a odchovanec Petr Hruška. V pohárovém žebříčku 
uzavírala Ostrožská Nová Ves první pětku. Slováckou 500 poctili svou účastí závodníci z italského 
regionu Veneto a kajakářka českého původu Jana Šmidáková ze španělského klubu Los Carbaiones…

1999
Sotva se oddíl vyhrabal z jedné katastrofy, 

postihla jej druhá tragédie - shořel objekt lodě-
nice, kde se nacházely šatny, posilovna, kancelá-
ře a sklad. Bohužel kromě toho oddíl přišel také 
o řadu cenných trofejí a historických materiálů. 
Bezprostředně na to byla vyhlášena sbírka na 
další obnovu loděnice. Následovaly příspěv-
ky ze všech koutů republiky, vodáci z Vyššího 
Brodu novovesským dokonce věnovali budovu 
ke smontování! Přes chmurné období nemohli 
členové přešlapovat na místě a pokračovali ve 
své činnosti. Jak jednotlivci, tak mužská čtyřka-
noe i trenér Pjajčík se opět vrátili z vyhlášení nejlepších sportovců v Uherském Hradišti s vavříny. 
Maratónský reprezentant Zbyněk Ondračka, vítěz ankety, absolvoval mistrovství světa v maďarském 
Györu (i s příznivci) a Evropu v polském Gorzowě. 

Na juniorském světovém šampionátu v chorvatském Zagrebu reprezentoval za bedlivého sledování 
trenéra a rodičů Pavel Kusák. Ke kýžené medaili chyběly centimetry. Alespoň malou náplastí byly 
medaile z regaty olympijských nadějí ve Walczu, kam si nominaci vybojovali Pavel Kusák, Martin 
Minařík a Petr Pospíšil. Přibylo dalších 40 republikových medailí - zlato získali žáci Ondřej Šišpera 
a Lubomír Botek, dorostenci Petr Pospíšil a Martin Minařík, junior Pavel Kusák a mezi dospělými 
Zbyněk Ondračka. Český pohár byl ve znamení návratu na, možná již proklínanou, čtvrtou příčku, na 
mistrovství světa v Miláně byli přítomni novovesští příznivci…

Trenér Pjajčík s legendárním 
sportovcem – kajakářem Gertem 
Fredrikssonem ve Švédsku

Následky únorového požáru šaten a klubovny byly 
katastrofální
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Nové tisíciletí „Nová loděnice a dračí loď“

2000
Po zásluze se kanoista Zbyněk Ondračka 

stal sportovcem desetiletí regionu, Vít Pjajčík 
získal hattrick mezi mládežnickými trenéry. 
Ve francouzském Boulogne sur Mér se během 
evropského šampionátu juniorů a do 23ti let 
podařilo prolomit éru juniorských bramboro-
vých medailí! Pavel Kusák za přítomnosti dal-
ších novovesšťanů - fi nalisty Martina Minaříka, 
trenéra Pjajčíka, maséra Romana Botka a rodičů 
si dopádloval se svými reprezentačními kolegy 
pro stříbro na pětistovce ve fi nále juniorských 
čtyřkajaků. Dvacetiletý Bohumil Kusák se 
prosadil mezi elitu na kontinentálním mistrov-
ství v polské Poznani. Po Hruškovi (1989), Pojezném (1997) závodil v Kanadě (Dartmouth) na MS 
v maratónu třetí zástupce Ostrožské Nové Vsi - Zbyněk Ondračka. Do Szegédu se vypravily k nabité 
regatě Martin Minařík a Petr Pospíšil. Zisk rekordních 44ti republikových medailí znamenal historic-
ký zápis do statistik – mistry ČR se stali dorostenci Ondřej Šišpera, Lubomír Botek a Petr Pospíšil, 
junioři Pavel Kusák a Martin Minařík, dospělí Zbyněk Ondračka a odchovanec Bohumil Kusák. Páté 
místo v Českém poháru prodloužilo neskutečnou šňůru vesnického oddílu na výsluní české rychlost-
ní kanoistiky. Tato dlouhodobá pozice znamenala ustavení státem dotovaného Sportovního centra 
mládeže se spádovými oddíly LS Brno a Znojmo. Bratranci Bohumil a Pavel Kusákovi se pokoušeli 
probojovat na olympiádu v australském Sydney, Ostrožská Nová Ves absolvovala regatu v rakouském 
Linzi, rekordní mezinárodní mistrovství Moravy - počet přihlášených se přiblížil k osmi stovkám!, 
absolvovali rovněž rakouské a maďarské kluby …

2001
Jednadvacetiletý odchovanec Bohumil Kusák 

si zajel evropské fi nále v italském Miláně, na 
čtyřkajaku světové fi nále ve sprintu v Poznani. 
Finalistu měla Ostrožská Nová Ves i v daleké 
Brazílii – kanoista Martin Minařík skončil pátý 
na kilometru. Kromě něj závodil v Curitibě ješ-
tě kajakář Petr Pospíšil, účastník B fi nále čtyř-
kajaků. Podzimní regatu olympijských nadějí 
v Račicích absolvovali Petr Pospíšil, Lubomír 
Botek, Ondřej Šišpera a Petra ’Basovníková. 
Mistrovskými tituly se mohli pyšnit žák Josef 
Klimosz, dorostenci Petra Basovníková a Ond-
řej Šišpera, junior Martin Minařík a odchovanec 
Bohumil Kusák, republikové stupně vítězů okupovali kanoisté, kajakáři a kajakářky ze Slovácka cel-
kem 32 krát, v Českém poháru se oddíl objevil na 7.místě. Po letech startovali členové novovesského 
SCM na regatě v Bochumi, za rok 2000 si z ankety Sportovec okresu odvezli ocenění Pavel Kusák, 
Zbyněk Ondračka a trenér Luděk Ondračka. Poprvé se na hladině jezera Kunovská tabule objevili 
sportovci z Polska…

Stříbrný čtyřkajak z evropského šampionátu Šváb 
- Baťka - Kusák P. - Filla

Kvarteto Ostrožské Nové Vsi s výběrem olympijských 
nadějí v Račicích
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2002
Kajakář Kusák a kanoista Minařík se znovu objevili v národních 

dresech. Se svými posádkami bojovali jak ve fi nále mistrovství 
Evropy v Szegedu, tak ve fi nále mistrovství světa ve španělské 
Seville. Pyrenejský poloostrov byl rovněž dějištěm maratónského 
světového šampionátu. Kvůli povodním byl očekávaný podnik pře-
sunut z jihočeského Týna nad Vltavou do Zamory. Ani tu nechy-
běli členové oddílu. Mistrovství absolvovali junior Ondřej Šišpera 
a kajakářka Linda Bartošová. Krásná dráha v chorvatském Záhřebu 
hostila mistrovství Evropy juniorů a do 23ti let včetně Petra Pospí-
šila, Ondřeje Šišpery, Bohumila Kusáka a trenéra Pjajčíka. Dva-
advacetiletý Kusák dokonce získal stříbro na čtyřkajaku! Šišpera 
se mohl pochlubit zlatem z regaty olympijských nadějí v Piešťa-
nech, kde se představil ještě patnáctiletý Josef Klimosz. Mistrovství 
republiky znamenala pro Ostrožskou Novou Ves zisk 30 republiko-
vých medailí – mistry se stali žák Martin Valný, dorostenka Petra 
Basovníková, junioři Ondřej Šišpera a Petr Pospíšil, dospělí Martin 
Minařík a Linda Bartošová, odchovanec Bohumil Kusák. Stejně, 
jako v roce předcházejícím, také v tomto se Ostrožská Nová Ves 
umístnila na sedmém místě v Českém poháru. Mezi sportovci okre-
su se za výsledky v předcházející sezóně umístnili Martin Minařík 
a Petr Pospíšil, oddíl kanoistiky a trenérka Bordovská, oddíl při-
jal pozvání do polského města Czechowice - Dziedzice, tradiční 
vodácký ples se uskutečnil na bývalém kulturním domě – Cabal-
leru…

2003
Český reprezentant Martin Minařík byl oceněn v krajské anketě, 

česká reprezentantka Linda Bartošová v okresní. Výcvikové tábo-
ry proběhly ve Velkých Karlovicích – zimní, letní v domácím pro-
středí. Ostrožská Nová Ves zno-
vu přijala pozvání do polského 
města Czechowice - Dziedzice, 
účastnila se závodu ve sloven-
ských Novákách. Z celkového 
počtu 20ti republikových medailí 
byly zásluhou dorostence Jose-
fa Klimosze a juniora Ondřeje 
Šišpery některé z nich nejcenněj-
ší, mistrem se stal navíc odcho-
vanec Bohumil Kusák. Český 
pohár znamenal 9.místo v cel-
kovém žebříčku. Premiéru mělo 
červencové Setkání na loděnici 
a především sportování malých 
dětí v tělocvičně. Slováckou pěti-
stovku okořenila polská maratón-
ská reprezentace…

Obrovský kus práce udělal v areálu 
loděnice jeho správce Jindřich 
Ťok starší

Kajakář Bohumil Kusák se dokázal 
prosadit mezi evropskou elitu

Linda Bartošová přestoupila 
z Brna do Ostrožské Nové Vsi
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2004
Na maratónském MS v norském Bergenu 

skončila Linda Bartošová osmá v závodě debl-
kajaků, oddíl získal devět republikových medai-
lí, mistryní ČR byla Linda Bartošová a odchova-
nec Martin Minařík. Z břehů Kunovské tabule si 
mohli diváci poprvé vychutnat závody dračích 
lodí včetně posádky Novovesských řezníků.

Soustředění se uskutečnila v Bystričce na 
Oravě (Slovensko), Ostrožské Nové Vsi a na 
Zvíkově – v rekreačním středisku Štědronín 
(Orlík). Závěr roku se nesl ve znamení historic-
ké události – slavnostního otevření nové loděni-
ce. Vodácký ples se vrátil na zrekonstruovanou 
Orlovnu, Český pohár skončil pro oddíl 20. mís-
tem…

2005
Tréninkové kempy proběhly v Říčkách 

(Orlické hory), Chorvatsku (Omiš) a na Orlíku. 
Na Světových sportovních hrách v Duisburgu 
byl Petr Pojezný členem zlaté posádky dračí 
lodě. Kanoista Martin Valný se představil na 
regatě olympijských nadějí v Račicích. Během 
zářijového Mezinárodního mistrovství Moravy 
„Slovácká 500“ slavila premiéru novovesská 
ženská dračí posádka. Za zmínku stojí, že v oko-
lí jezera začali řádit bobři. Bilance byla velmi 
skromná - dvě republikové medaile a 21.místo 
v Českém poháru, mezi sportovce okresu byla 
vybrána Linda Bartošová. Až z dalekého Kyjeva 
na Ukrajině přijeli závodit na Slovácko tamní 
sportovci…

2006
Rok evropských šampionátů - na Mistrov-

ství Evropy v Račicích nás reprezentoval nejen 
Martin Minařík (C2 200m), ale také rozhodčí, 
na juniorském ME v Aténách nás na olympijské 
dráze reprezentoval Martin Valný v závodech 
čtyřkánoí, na dračí Evropě v Praze získali drago-
ni a dragonky několik medailí. Monika Macho-
vá reprezentovala vlast jako olympijská naděje 
na piešťanské Slňavě.

Ostrožská Nová Ves, respektive areál loděni-
ce a jezero Kunovská tabule hostilo hned dva významné závody - Mistrovství ČR na dlouhých tratích 
a historicky první Mistrovství republiky na dračích lodích. Závodníci získali 9 republikových medailí 
– dorosteneckou šampiónkou se stala Monika Machová, v České poháru došlo k mírnému zlepšení 

Další z historických mezníků – Předseda ČSK Ježek 
(vlevo) a starosta obce Tureček otvírají novou loděnici

Dračí lodě se začaly zažívat velký rozmach 
a novovesšťané byli u toho i s čerstvými medailisty 
z olympiády v Aténách – veslaři Hanákem a Jirkou

Martin Minařík patřil k velkým kanoistickým talentům, 
na snímku ve svých začátcích s trenérem Luďkem 
Ondračkou
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a postupu na 18.místo. Odvážní otcové se rozhodli putovat s dětmi po Sázavě, v areálu proběhla 
výstavba nového sociálního zařízení. Smutnou událostí byl požár dračí lodě před pohárovým závo-
dem v Pardubicích, koncem roku se v loděnici objevila loď nová…

2007
Vodácký ples měl premiéru na nové sportovní hale, oddí-

lový autobus putoval do starého železa a nahradil jej deví-
timístný mikrobus „Renault Trafi c“. Uskutečnil se jubilej-
ní, XXX. Novoveský přespolák. Minivýprava Ostrožské 
Nové Vsi absolvovala mistrovství Rakouska v maratónu 
na Starém Dunaji ve Vídni. Jezero Kunovská tabule bylo 
propojeno s těžebním jezerem, aby mohlo být zahájeno 
přetěžování. I přesto by se měl uskutečnit Evropský pohár 
dračích lodí a XV.Mezinárodní mistrovství Moravy „Slo-
vácká 500“. Kanoistika v Ostrožské Nové Vsi má za sebou 
půl století své existence…

Olympijský vítěz, kanoista Holeček předával 
medaile novovessko-lhotské posádce

zprava Kanoista Martin Valný, světový šampion Němec Andreas Dittmer a 
pražský Lukáš Koranda na ME v Račicích
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A budoucnost ?

Dračice z Ostrožské Nové Vsi

Kanoistická akademie a přípravka

Reprezentantka Monika Machová na háčku

V roce 2007 proběhl jubilejní XXX.Novoveský 
přespolák

zleva Hatlák, Silnicová, Mlčoch

Žákovský mistr republiky Martin Mach na stupních 
vítězů v Praze
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Areál loděnice 2005

Dragoni z Ostrožské Nové Vsi Pravá vodácká atmosféru – putování po řekách

Stará loděnice Zrekonstruovaná loděnice

Nová loděnice Cílový komplex se saunou
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Olympijské naděje
rok místo konání jména závodníků

1995 Poznaň, Polsko Michal Laga (79), Vítězslav Kolář (79), Michal Kusák(80), 
Bohumil Kusák (80)

1996 Fadd Dombori, Maďarsko Michal Laga , Tomáš Kusák (79), Jiří Marek (79), Vlastimil 
Basovník (81)

1997 Račice, ČR Bohumil Kusák, Pavel Kusák (82), Jakub Hirš (81)

1998 Bratislava, Slovensko Pavel Kusák, Martin Minařík (83), Barbora Basovníková (83)

1999 Walcz, Polsko Pavel Kusák, Martin Minařík, Petr Pospíšil (84)

2000 Szegéd, Maďarsko Martin Minařík, Petr Pospíšil

2001 Račice, ČR Petr Pospíšil, Lubomír Botek (85), Ondřej Šišpera (85), Petra 
Basovníková (86)

2002 Piešťany, Slovensko Ondřej Šišpera, Josef Klimosz (87)

2005 Račice, ČR Martin Valný (88)

2006 Piešťany, Slovensko Monika Machová (91)

Český pohár
rok pořadí

1979 9.místo

1980 2.místo

1981 4.místo

1982 7.místo

1983 8.místo

1984 7.místo

1985 7.místo

1986 8.místo

1987 12.místo

1988 bez pořadí

1989 bez pořadí

1990 20.místo

1991 19.místo

1992 19.místo

rok pořadí

1993 7.místo

1994 7.místo

1995 4.místo

1996 4.místo

1997 4.místo

1998 5.místo

1999 4.místo

2000 5.místo

2001 7.místo

2002 7.místo

2003 9.místo

2004 20.místo

2005 21.místo

2006 18.místo
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Mistři republiky
Závodníci jsou uvedeni pouze v nejvyšší věkové kategorii, ve které se umístnili na prvním místě 

přeborů ČSSR, od roku 1993 mistrovství ČR

žactvo

Španěl Pavel
Vymazal Martin
Hirš Jakub
Slach Ondřej
Lagová Lucie
Basovníková Barbora
Botek Petr
Kroupa Marek
Valný Martin
Mach Martin

dorost

Jurásek Jaroslav
Bezděk Pavel
Píštěk Zbyněk
Franta Miroslav
Ondračka Luděk
Boček Richard
Kobzinek Igor
Basovníková Petra
Botek Lubomír
Klimosz Josef
Machová Monika

junioři

Jurásek Vlastimil
Hlůšek Jaroslav
Zalubil Jaroslav
Jurásková Pavla
Pojezný Luboš
Kučera Josef
Marek Jiří
Kusák Tomáš
Laga Michal
Kolář Vítězslav
Kusák Pavel
Pospíšil Petr
Šišpera Ondřej



50 let kanoistiky • TJ Ostrožská Nová Ves • 1957 – 2007 25

dospělí

Hlůšek Bohumil
Čápek Miroslav
Ťok Miloš
Mach Bohuslav
Ratajský Miroslav
Hruška Petr
Ondračka Zbyněk
Pojezný Petr
Bartošová Linda
Kusák Bohumil
Minařík Martin

Předsedové
• 1957 - 1960 Stanislav Koutný
• 1960 - 1964 Karel Pojezný
• 1964 - 1984 Ludvík Ondračka
• 1984 - 1990 Miroslav Čápek st.
• 1990 - 2001 Jindřich Ťok ml.
• 2001 Bohuslav Mach

Trenéři
• 1957 - 1962 Karel Pojezný
• 1957 - 1984 Ludvík Ondračka
• 1965 - 1984 František Šumbera
• 1969 - 1971 Bohuslav Hubáček
• 1975 - 1980 Milan Řezáč
• 1981 - 1983 Bohumil Hlůšek
• 1984 - 1989 Miroslav Čápek ml.
• 1985 - 1992 Roman Botek
• 1989 - 1996 Miloš Ťok
• 1992 Vít Pjajčík
• 1993 - 2002 Luděk Ondračka
• 2001 - 2005 Pavla Bordovská
• dále Bohuslav Mach, Michal Laga, Vítězslav Kolář, Petr Pojezný, 
  Richard Boček, Marek Mazur
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Závodníci
Ondračka Ludvík, Lučný František, Bezděk Josef, Šumbera František, Štěrba Josef, Bartošík Fran-

tišek, Řezáč Ludvík, Botek František, Hájek Pavel, Kumbár Zdeněk, Vařecha Cyril, Foltýn Petr, 
Botek Květoslav, Vítek František, Váverka František, Polách František, Hráček Josef, Lorenc Franti-
šek, Hruška Jaroslav, Trávníček Pavel, Korbel Petr, Boček Jaroslav, Hájková Marie, Korbelová Marie, 
Foltýnová Marie, Inderka František, Nejezchleba Josef, Hrbáč Ladislav, Zajíc Josef, Řezáč Milan, 
Jurásek Vlastimil, Inderka Petr, Pijáček Ludvík, Čápek Miroslav, Ťok Miloš, Mach Bohuslav, Zalubil 
Jaroslav, Hlůšek Jaroslav, Pavka Antonín, Potrusil Bohumil, Ratajská Marie, Jurásková Pavla, Řezá-
čová Ivana, Ratajský Miroslav, Hruška Milan, Botek Roman, Píštěk Zbyněk, Jurásek Jaroslav, Horák 
Jaroslav, Botek Libor, Bezděk Pavel, Ondračka Luděk, Jurásek Radek, Galuška Pavel, Franta Miro-
slav, Florián Jaromír, Smištík Pavel, Simerský Antonín, Kupcová Marie, Blažek Vojtěch, Vencel Aleš, 
Pjajčík Vít, Píšťková Marcela, Kačic Marcel, Bobková Helena, Bezděk Petr, Hábl Marcel, Botek 
Radek, Vlk René, Macháň Bronislav, Macková Alena, Kupec Bohumil, Franta Leoš, Kučerová Mar-
kéta, Pjajčík Marek, Hruška Petr, Horák Martin, Žajdlík Radek, Tipta Martin, Šumbera Tomáš, Španěl 
Pavel, Studnička Pavel, Ondračka Zbyněk, Kyseláková Michaela, Bezděk Petr, Slezák Petr, Pavlačka 
Marek, Hýl Václav, Šumbera Hynek, Španěl Petr, Pojezný Luboš, Kyselák Tomáš, Kučerová Petra, 
Hýl Roman, Boček Richard, Bezděk Petr, Kučera Jan, Bobková Jindřiška, Kusáková Denisa, Těši-
nová Ilona, Vymazal Martin, Raticová Hana, Pojezný Petr, Kučera Josef, Kovářová Adéla, Jurásková 
Ilona, Ferdová Jarmila, Vymazal Petr, Macek Jan, Kotačka Roman, Zalubil Michal, Bršlica Jaroslav, 
Dvořák Vladimír, Lukašík Ladislav, Bartošová Linda (LSB), Píštěk Marek, Kotačka Dalibor, Kob-
zinek Igor, Laga Michal, Juřička Radim, Kolář Vítězslav, Kusák Tomáš, Marek Jiří, Pavlička Milan, 
Řezáč Jakub, Vávra Zbyněk, Kusák Bohumil, Kusák Michal, Slach Ondřej, Basovník Vlastimil, Bot-
ková Lucie, Kroupová Kateřina, Hirš Jakub, Kusák Miroslav, Kusák Pavel, Lagová Lucie, Botek 
Petr, Kroupa Marek, Minařík Martin, Basovníková Barbora, Petro Marek (NOV), Pospíšil Petr, Pro-
fous Petr, Martínková Pavla, Šišpera Ondřej, Jirásek Zdeněk, Botek Lubomír, Kusáková Iveta, Slavík 
Radek, Rechtig Vojtěch, Jiříček Martin, Sova Stanislav, Basovníková Petra, Machálková Kateřina, 
Valná Kristýna, Ťoková Radka, Silnicová Markéta, Blaha Radim, Klimosz Josef, Machalová Martina, 
Pavlas Zbyněk, Valný Martin, Blaha David, Zajíc Martin, Hél Tomáš, Důbrava Petr, Šišpera Pavel, 
Mocharová Zuzana, Muchová Martina, Jachura Patrik, Jurásek Martin, Mochar Vladimír, Bobková 
Karolína, Muchová Zuzana, Bordovský Patrik, Ťok Ondřej, Machová Monika, Durnová Lenka, Mach 
Martin, Silnicová Klára, Hatlák Filip, Mlčoch Jakub, ad. ...

Vítězové mezinárodního mistrovství Moravy 
„slovácká 500“ mezi dospělými 1993 - 2006

M e z i n á r o d n í   m i s t r y n ě   m o r a v y

Michaela ČELMÁKOVÁ (Chomutov) • Marcela FIFKOVÁ (Chomutov) • Eva HOCHSCHOR-
NEROVÁ (Tatran Karlova Ves, Slovensko) • Jana PETRÁŇOVÁ (Tatran Karlova Ves, Slovensko) • 
Dita (STACHOVSKÁ) KRESAŇOVÁ (Sokol Hr. Králové, USK Praha) • Jana REICHOVÁ (Sokol 
Černožice) • Valentina SIMONETO (Veneto, Itálie) • Lucie LAGOVÁ (Ostrožská Nová Ves) • Barbo-
ra BASOVNÍKOVÁ (Ostrožská Nová Ves) • Zuzana SIKOROVÁ (USK Praha) • Lucie RADOŇO-
VÁ (Lokomotiva Nymburk) • Romana HUDEČKOVÁ (Hranice) • Martina KOHLOVÁ (Vinohrady 
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Bratislava, Slovensko) • Lucia KVETÁKOVÁ (Vinohrady Bratislava, Slovensko) • Lenka JIROUS-
KOVÁ (Sokol Černožice) • Barbora ŠVÁBOVÁ (KK Olomouc) • Lenka HROCHOVÁ (Kabelov-
na Děčín) • Irena JIROUSKOVÁ (Sokol Černožice) • Linda BARTOŠOVÁ (LS Brno) • Kateřina 
MACHÁLKOVÁ (Ostrožská Nová Ves) • Petra BASOVNÍKOVÁ (Ostrožská Nová Ves) • Tereza 
LUŇÁČKOVÁ (KK Týn nad Vltavou) • Adéla FRÝDOVÁ (KK Týn nad Vltavou) • Anna NEMÉ-
TH (Godi Kajakegyesulet, Maďarsko) • Katalin VARGA (Godi Kajakegyesulet, Maďarsko) • Klára 
BALLOVÁ (Dynamo Pardubice ORK) • Šárka BORKOVCOVÁ (USK Praha) • Hana ŠVARCOVÁ 
(Dynamo Pardubice, Dukla Praha) • Barbara PRZYBYLSKA (Polsko) • Natasha GAJEWSKA (Pol-
sko) • Magdalena SENDAL (Polsko) • Ivana KMEŤOVÁ (KRK Nováky, Slovensko) • Anna ADA-
MOVÁ (Dukla Praha) 

M e z i n á r o d n í   m i s t ř i   M o r a v y    k a n o e

Jan KLIMEK (Dukla Praha) • Martin PRCHAL (Přerov) • Marcel MAŘÍK (Přerov) • Arpád SÁN-
DOR (KKC Šamorín, Slovensko) • Petr POJEZNÝ (USK Praha, Ostrožská Nová Ves) • Zbyněk 
ONDRAČKA (Ostrožská Nová Ves) • Tomáš KŘIVÁNEK (Dukla Praha) • Pavel BEDNÁŘ (Dukla 
Praha) • Martin SUCHOMEL (Dynamo Pardubice) • Radoslav RUS (Dukla Trenčín, Slovensko) • 
Martin DOKTOR (Prosport Sezemice) • Jan MACHÁČ (USK Praha) • Waldemar FIBIGER (Dukla 
Praha) • Daniel BIKSADSKÝ (ŠKP Bratislava, Slovensko) • Boris JANKOVEC (Dukla Praha) • 
Petr ŠTĚRBA (USK Praha) • Karel KOŽÍŠEK (Dukla Praha) • Viktor JIRÁSKÝ (USK Praha) • Jaro-
slav BUNDA (Dynamo Pardubice) • Radim HROMÁDKA (Dynamo Pardubice) • Jaroslav SUCHÝ 
(Dynamo Pardubice) • Jakub ČERNÝ (KK Olomouc) • Mário OSTRČIL (Vinohrady Bratislava, Slo-
vensko) • Martin MINAŘÍK (Ostrožská Nová Ves) • Tomáš KUSÁK (Ostrožská Nová Ves) • Petr 
KUBICEK (KG Neckarau, Německo, USK Praha) • Pavol RUSNÁK (Slňava Piešťany, Slovensko) 
• Tomáš JÜTTNER (Přerov) • Libor ŠULÁK (Přerov) • Tomasz SULKOVSKI (Polsko) • Mateusz 
RYNKIEWICZ (Polsko) • Petr FUKSA (Dukla Praha) • Filip KADLEC (Sokol Pražský) • L´ubomír 
HAGARA (KRK Nováky, Slovensko) • Martin BENEŠ (KRK Nováky, Slovensko) • Matej RUSNÁK 
(Sl´ňava Piešťany, Slovensko) • Martin EGERMEIER (Prazdroj Plzeň) • Jakub JURENKA (KVS 
Praha) • Jan HALDA (Prosport Sezemice) 

M e z i n á r o d n í   m i s t ř i   Mo r a v y    k a j a k

Karel HRUDÍK (Ingstav Kojetín, UK Bratislava) • Kamil HRUDÍK (Ingstav Kojetín) • Petr HRUŠ-
KA (Dukla Praha) • Jiří POLÍVKA (Dukla Praha) • Pavel REICH (Sokol Černožice) • Pavel HOLU-
BÁŘ (LS Brno, USK Praha) • Zdeněk BOZDĚCH (KK a Prosport Olomouc) • Branislav ŠRÁMEK 
(Dukla Praha) • Radovan ŠIMOČKO (TTS Trenčín, Slovensko) • Bohumil KUSÁK (Ostrožská Nová 
Ves) • Michal LAGA (Dukla Praha) • Pavel KUSÁK (Ostrožská Nová Ves) • Jan ANDRLÍK (Dukla 
Praha) • Luboš POJEZNÝ (Ostrožská Nová Ves) • Jakub ZEMAN (Liberec, Děčín) • Petr MOJŽÍŠEK 
(USK Praha) • Martin CHORVÁTH (TTS Trenčín, Slovensko) • Svatopluk BAŤKA (KVS Praha) • 
Filip ŠVÁB (KK Olomouc) • Lubomír NEMEC (ŠKP Bratislava, Slovensko) • Andrej WIEBAUER 
(ŠKP Bratislava, Slovensko) • Radek ZÁRUBA (USK Praha) • Tomáš JEŽEK (USK Praha) • Juraj 
TARR (ŠKP Bratislava, Slovensko) • Martin KOLANDA (KVS Praha) • Tomáš CHARVÁT (Děčín) 
• Jan SOUČEK (Dukla Praha) • Martin EGERMEIER (Prazdroj Plzeň) • Jakub JURENKA (KVS 
Praha) 
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Anketa nejlepší sportovec okresu
jednotlivci

8x Zbyněk Ondračka (4x1., 2x2., 2x10. a sportovec desetiletí), 3x Jaroslav Jurásek (2x 2., 9.), 3x 
Jiří Marek (9., 10., 1x bez pořadí), 3x Vítězslav Kolář (7., 2x bez pořadí), 2x Pavel Kusák (2., 3.), 
2x Luděk Ondračka (2., 4. - 10.), 2x Bohumil Kusák (7., 8.), , 2x Pavel Bezděk - Zbyněk Píštěk, 2x 
Jaroslav Hlůšek, 1x Miroslav Čápek (1.), 1x Martin Minařík (2.), 1x Bohumil Hlůšek (3.), 1x Josef 
Kučera (3.), 1x Jaroslav Zalubil, 1x Linda Bartošová, 1x Petr Pospíšil, 1x Miloš Ťok, 1x Tomáš Kusák 
(10.), 1x Richard Boček (4. - 10.),

kolektivy

oddíl, C4 muži (Ondračka,Marek,T.Kusák,Boček), žáci (ocenění)

trenéři

3x Vít Pjajčík, 1x Luděk Ondračka, 1x Pavla Bordovská

jiná ocenění

Luboš Pojezný - ocenění za záchranu tonoucího, a spolu se Zbyňkem Ondračkou a Romanem Bot-
kem - ocenění Výboru fair play, Petr Hruška - umístnění v anketě „Kanoista roku“, Martin Minařík 
- nejlepší sportovci kraje, Vít Pjajčík - nejlepší trenéři kraje, Ludvík Ondračka - řada ocenění 

Vítězové novoveského přespoláku 
z posledních let

2007 Petr Vabroušek/Author Tufo Zlín Magdalena Kaprasová/Praha
2006 Radek Ludvík/Sokol Opava Karolína Lišková/Brno
2005 Miroslav Bětík/AK Kroměříž Zuzana Mocharová/Kanoistika ONV
2004 Jakub Janíček/AC Sl.Sl.UH Diana Jarczok/Czechowice - Dziedzice
2003 Jan Stindl/AC Sl.Sl.UH Jarmila Brešlová/Fitness Větrná UH
2002 Jan Stindl/Sl.Sl.UH Veronika Berková/AC Sl.Sl.UH
2001 Mirosav Bětík/AK Kroměříž Veronika Berková/AC Sl.Sl.UH
2000 Jan Stindl/Sl.Sl.UH Kateřina Machálková/Kanoistika ONV
1999 Pavel Klimeš/Čejkovice Jana Klimešová/Kyjov
1998 Petr Hanáček/Ostrožská Lhota Naděžda Kratochvílová
1997 Petr Hanáček/Ostrožská Lhota Brešlová
1996 Petr Vabroušek/Kepák Joko Brno Pavla Brešlová/VK Morávia UH
1991 Jaroslav Pavka/Uh.Ostroh 
1990 Petr Raštica/Sl.Sl.UH Kateřina Bočková
1989 Jaroslav Pavka/Uh.Ostroh Kateřina Bočková/Sigma Hodonín
1988 Jaroslav Pavka/Uh.Ostroh Pavla Blažková/ Tatran Hodonín
1987 Jaroslav Pavka/Uh.Ostroh Michaela Kyseláková/Kanoistika ONV
1985 Jaroslav Balaštík/Sl.Sl.UH Hatláková/Ostrožská Nová Ves
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 „SPORT, TO JE VŮLE ŽÍT“

„S NOVOVESSKOU 
KANOISTIKOU DO CELÉHO 

SVĚTA“

zpracoval –vp+ Vít Pjajčík
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