
Ostrožská Nová Ves, 30.I2.´11, -vp+ 

 

Kanoistický rok 2011 
leden 

• oddíl byl zařazen do nového projektu Sportovní střediska 
• kajakář Martin Mach absolvoval testování širšího výběru juniorské reprezentace v Nymburce a 

poté odjel na Šumavu na zimní soustředění web 
• spolu se sezemickými absolvovala soustředění na Horních Mísečkách v Krkonoších kajakářka 

Silnicová 
únor 

• Klára Silnicová a Filip Nikl získali na slovenském šampionátu v pádlování na trenažérech 
v Bratislavě tři medaile web 

• proběhla předzávodní schůzka trenérů s rodiči závodníků 
• kajakář Mach absolvoval druhé testování širšího výběru juniorské reprezentace v Nymburce 
• z krkonošského penzionu Zátiší ve Vítkovicích vyrážel 12ti členný tým k tréninkům na běžkách web 

březen 
• nepočítáme-li pádlování Kláry Silnicové na Labi v Pardubicích a dvě únorové vyjížďky Martina 

Macha, tak poprvé na vodu se nejstarší závodníci vydali na řeku Moravu v Uherském Ostrohu, a 
to 4.března (v roce 2010 to bylo 27.února) web 

• první jízda na rychlostích lodích se na jezeře Kunovská tabule uskutečnila již 9.března (loni to bylo 
o deset dnů později) 

• juniorský finalistka mistrovství Evropy Martin Mach v anketě o nejlepší sportovce okresu sedmý, 
v kraji se mezi desítku oceněných nevešel web 

• dorost a junioři trénovali na jadranském pobřeží-Silnicová v chorvatském Tisnu, Mach v italském 
Bibione, čtveřice Nikl, Mlčoch, Zalubilová, Pjajčíková spolu s trenérem Pjajčíkem v Novi Gradu na 
Istrii web 

duben 
• Vodáckému plesu aneb Otvírání vody s další sezemickou šou a kapelou Kosovci chyběla 

početnější návštěvnická účast web 
• závodní sezónu otevřel 34. Novoveský přespolák, startovalo 20 lodí a 66 běžících (loni 21 lodí a 45 

běžců) web 
• první společný tréninkový kemp na Oboze u Slapské přehrady absolvovali dva závodníci 
• bratři Mlčochovi sjeli na turistické kanoi část Olšavy web 

• na Dlouhých tratích na Moravě v Kojetíně startovalo 24 závodníků, z toho 9 ze Slovácka, všichni 
získali medaili web 

• mistrovství ČR na dlouhých tratích a první pohárový závod tentokráte hostilo Ústí/Labem, zlato 
získal dorostenec Nikl na K2, bronz junioři Mach (K1) a Silnicová (K2) web 

květen 
• sedmička pádlujících trénovala po šampionátu na druhém soustředění SCM na Oboze 
• Martin Mach přivezl z německého Brandenburgu čtyři medaile web 
• druhý závod Českého poháru hostily opět Sedlčany, Mach, Silnicová, Nikl, Pjajčíková, Zalubilová a 

Janík získali celkem 14 medailí (loňká bilance byla 6 kovů) web 
• Světový pohár v Račicích za účasti rozhodčích Romana Botka a Ludvíka Ondračky patřil 

k největším akcím v rychlostní kanoistice na našem území v dosavadní historii web 
• ČR zastoupilo na čtvrtstoletí slovenské juniorské regaty v Piešťanech trio Nikl, Mlčoch, Zalubilová 

web 
• nominaci i klání ČP v Račicích proměnil Mach ve tři deblová zlata a kvalifikaci na juniorské ME, 

medaile brali Silnicová, Nikl, Zalubilová, Pjajčíková a Zalubil web 
• na jezeře Kunovská tabule proběhl Slovácký festival dračích lodí 
• juniorský vicemistr Evropy Pavel Kusák vstoupil do stavu manželského stejně jako bývalý 

reprezentant, finalista MS a medailista kontinentálního šampionátu Bohumil Kusák 
červen 

• 53.ročník Moravského poháru v Kojetíně probíhající souběžně s ME v Bělehradu znamenal pro 17ti 
členný tým druhé místo web 

• v nedalekém Trenčíně proběhla 55. regata, vyhrál kanoista Janík, další medaile získaly kajakářky 
Silnicová a Zalubilová s Pjajčíkovou, ještě ne 6ti letá Eliška Žaludková se stala nejmladší závodnicí 
oddílu web 

• v areálu loděnice si vyzkoušeli pádlování školáci ze slovinské Lublaně, žáci z Ostrožské Lhoty, místní 
ZŠ, Podolí i gymnazisté 

• veselský sjezdař, čerstvý mistr Evropy Richard Hála občas trénující v areálu loděnice se stal mistrem 
světa 



• na ME juniorů a do 23ti let v chorvatském Záhřebu skončil Mach pátý (K2 200m) a 12. na K4 web 
červenec 

• k trenérské výpomoci se odhodlala kajakářka Pavla Martinková (´84) 
• dvoutýdenní předrepubliková příprava spolu se sezemickými i Žamberkem opět proběhla u hradu 

Zvíkova, trenéři měli k dispozici i zapůjčený motorový člun web 
• mistry republiky na krátkých tratích v Račicích (dorost a starší) se stali Filip Nikl (K2), Klára Silnicová 

(K2), Karla Zalubilová a Kateřina Pjajčíková (K4), kvůli přípravě na MS juniorů závodil Martin Mach 
jen ve třech disciplínách a získal bronz ve sprintu, medaile se dočkal také Jakub Mlčoch (K4), 
novovesští brali celkem 11 medailí, kajakář Nikl byl nominován na regatu olympijských nadějí web 

• v Sedlčanech se za mizerného počasí stala českou šampiónkou žačka Janošková (K4), spolu 
s dalšími devíti cennými kovy se medailová bilance zastavila na 10ti kusech, po letech se mezi 
bójemi objevila téměř kompletní čtyřkanoe z ONV web 

• kajakář Jakub Mlčoch zdolal za jeden den Baťův kanál (53km) 
• dračí lodě měly v Ostrožské Nové Vsi Mistrovství Moravy 

srpen 
• na mistrovství světa juniorů v německém Brandenburgu skončil Martin Mach celkově 23. na 

dvoustovce web 
• historickou olomouckou premiéru na Havel cupu absolvovali s medailemi kajakář Nikl a kanoista 

Girašek web 
• XIX.Mezinárodní mistrovství Moravy „Slovácká 500“ hostilo za silného nárazového větru pádlující z 

Čech a Moravy, Slovenska, Polska, Rakouska a Makedonie, domácí skončili stejně jako 
v předcházejícím ročníku druzí, bodovali závodníci ze 27ti oddílů a klubů, počínání svých ratolestí 
sledoval nejen ze břehu Martin Doktor web 

• Ostrožská Nová Ves by měla být v roce 2013 dějištěm soutěží rychlostních kanoistů v rámci Letní 
Olympiády Dětí a Mládeže 

září 
• účast na republikovém maratónském šampionátu v Týně nad Vltavou byla podtržena ziskem čtyř 

medailí (loni 3) včetně mistrovského titulu zásluhou juniorky Kláry Silnicové na K2 a posledních 
pohárových bodů web 

• na 39. Černožickém kilometru vyslanci Ostrožské Nové Vsi včetně kompletního čtyřkajaku projeli 
13 krát cílem na medailové pozici 

• místo cesty na rakouský šampionát v maratónu do Vídně zůstali novovesští na 14. Poháru Sezemic, 
který pro ně znamenal 18 medailí a celkově 3. příčku v soutěži družstev web 

• kajakář Nikl oblékl reprezentační dres na regatě olympijských v polské Bydgoszczi, v nabité 
konkurenci se v deblkajaku mezi finalisty nepropracoval web 

• potřetí se v italském přístavu Savona představili závodníci v dresech Ostrožské Nové Vsi a 
vybojovali tři medaile (Pjajčíková, Zalubilová, Štefl) tým posílily i Sezemice 

• tradičně v tomtéž termínu probíhala Velké cena Sparty, uspěli všichni-Mach, Silnicová, Nikl i 
Janošková web 

říjen 
• kanoistický oddíl spolu s Hranicemi obsadil pod hlavičkou Moravy druhou pozici v mezinárodním 

klání v polských Tychách, následně skončil třetí v Pucharu Polski poludniowej a znovu byl oceněn 
trofejí jako nejúspěšnější český klub web 

• extrémní závod Bobr Cup u Litovle opět zvládl na sjezdařském kajaku Martin Mach 
• běžeckou štafetu 42x1km-Pohár Emila Zátopka v Hroznové Lhotě absolvovalo spolu se svými 

školami několik členů oddílu 
• kanoisté měli zastoupení jak v okresním kole v přespolním běhu škol v Uherském Ostrohu, tak na 

Slováckém běhu v Uherském Hradišti 
• v mistrovství ČR družstev (Český pohár) se Ostrožská Nová Ves vyhoupla na výbornou šestou 

pozici, v jednotlivcích se nejlépe umístnili kajakáři Mach a Nikl, třetí ve svých kategoriích, 
bodovalo 12 závodníků z ONV a 37 oddílů a klubů ČR web 

• Krumlovský vodácký maratón, závod světové série ICF dopadl vítečně pro Kláru Silnicovou, 
stříbrnou na deblkajaku, na sjezdovém kajaku byl 16. Martin Mach web 

• Hranický marathón závodní sezónu na vodě opět zakončil, všichni se vrátili s medailí web 
• byly zahájeny tréninky v aquaparku v Uherském Hradišti 
• Ostrožská Nová Ves byla zastoupena rovněž na 64.ročníku běhu Přes valašské kotáry ve Zlíně a na 

akci O partyzánský samopal v Ostrožské Lhotě web 
• několik zájemců se mohlo vydat závodit na Kypr, kvůli nákladné dopravě ale s účasti sešlo 

listopad 
• čtveřice Silnicová, Nikl, Zalubilová a Pjajčíková prošla testováním do Sportovního centra mládeže 

(SCM), v roce 2011 bylo členy SCM 6 zástupců oddílu 



• na Zavírání vody do Sezemic dorazila skupinka rodičů novovesských závodníků 
• k tréninku začala být využívána sportovní hala v Ostrožské Lhotě, v které se k přípravě připojili i 

veselští slalomáři v čele s Michalem Košíkem 
prosinec 

• na volební valné hromadě Českého svazu kanoistů v Praze zastupoval oddíl trenér Vít Pjajčík web 
• kanoističtí příznivci ze Slovácka, Sezemic a Nymburka se sjeli do krkonošské Rokytnice nad Jizerou, 

nechyběl ani olympijský vítěz Martin Doktor web 
• byly zahájeny tréninky i v plaveckém bazénu v Ratíškovicích 
• anketa o sportovce okresu za rok 2011 nebyla vyhlášena 
• poslední pádlování roku proběhlo sice 18.prosince (vloni to bylo 26.listopadu), ale na Silvestra 

několik jedinců ještě na vodu vyjelo, pádlování částečně nahrazuje trenažer 
• členové oddílu úspěšně propagovali jeho jméno na Štěpánském běhu v Kyjově web 
• bývalému trenérovi, kajakáři Romanu Botkovi, kanoistickému rozhodčímu se narodil syn Roman 
• opět bylo vytvořeno originální kanoistické péefko web 
• v uplynulém roce činnost oddílu kromě Českého svazu kanoistů, Obecního úřadu a sponzorů 

znovu velmi významně podporoval Zlínský kraj, grant od nadace Děti-kultura-sport tentokráte 
nezískal, a sice kvůli svému začlenění do struktur ČSTV zodpovědného za fungování společnosti 
SAZKA 

• v sezóně 2011 nastoupilo na start soutěží v rychlostní kanoistice 23 členů oddílu web 
• výkonný výbor oddílu pracoval ve složení Bohuslav Mach (předseda oddílu a TJ, trenér), Pavel 

Bezděk (místopředseda), Ludvík Ondračka (hospodář a správce loděnice, rozhodčí), Vít Pjajčík 
(vedoucí trenér, administrátor webu, PR a hlavní organizátor soutěží), Marek Mazur (trenér), Luděk 
Ondračka (traťmistr, asistent), Roman Botek (rozhodčí, masér), Jaroslav Zalubil (zástupce rodičů), 
Bohumil Kusák (zástupce obecního zastupitelstva), Zbyněk Ondračka (předseda klubu dračích 
lodí), Richard Boček (místopředseda klubu dračích lodí) 

 

Aktuální informace, fotografie a videa hledejte na internetových stránkách www.onv-canoe.cz 


