Ostrožská Nová Ves, 10.I2.´10, -vp+

Kanoistický rok 2010
leden
• kajakář Martin Mach spolu s juniorskými reprezentanty běhali na běžkách po Šumavě v rámci
přípravy na novou sezónu
únor
• Ostrožská Nová Ves se po letech vrátila na zimní soustředění do Krkonoš, kde pobývala
v penzionu Zátiší ve Vítkovicích
• na loděnici proběhla výroční schůze oddílu, mimo jiného se doplňoval výkonný výbor a
upravovala výše členských příspěvků
• Martin Mach odletěl pádlovat do italské Sabaudie
• mladí závodníci se 27.února vypravili poprvé na vodu, na řeku Moravu do Uherského Ostrohu
březen
• dorostenci Silnicová a Nikl trénovali na jadranském pobřeží v chorvatském Novi Gradu
• juniorská finalistka světových šampionátů a ME Monika Machová skončila v anketě o nejlepší
sportovce okresu opět druhá, v krajské anketě se mezi desítku oceněných nedostala
• Vodácký ples aneb Otvírání vody vyšperkovala sezemická šou a skvělá kapela Kosovci
• první jízda na rychlostích lodích na jezeře Kunovská tabule se uskutečnila 19. března
• letošní premiérovou „koupel“ zaznamenal 30.března desetiletý Jiří Zalubil na minikajaku
duben
• závodní sezónu otevřel 33. Novoveský přespolák, startovalo 21 lodí a 45 běžců
• první společný tréninkový kemp na Oboze u Slapské přehrady absolvovali tři závodníci
• z účasti na Dlouhých tratích na Moravě v Kojetíně sešlo kvůli vysokému vodnímu stavu toku
• rakouský šampionát v maratónu na Starém Dunaji přinesl medaile sourozencům Zalubilovým
květen
• mistrovství ČR na dlouhých tratích a první pohárový závod u pražské Císařské louky proměnil v titul
Martin Mach na deblkajaku, ve stříbro dvojice Zalubilová-Pjajčíková a v bronz Adéla Janošková
• čtveřice pádlujících trénovala po šampionátu na druhém soustředění SCM na Oboze
• druhý závod Českého poháru hostily Sedlčany, Mach, Silnicová, Pjajčíková a Zalubilová získali
celkem šest medailí, Karla Zalubilová navíc uspěla i v běhu, oddílu ale dosloužil minibus
• výběr České republiky včetně kajakáře Macha měl startovat na regatě v Piešťanech, její program
byl kvůli velké vodě zredukován, a tak se národní tým z účasti omluvil
• junior Mach zabodoval na Nymburské 500, ostatní si zpestřili víkend účastí v závodě amatérských
posádek dračích lodí na domácí vodě
červen
• celkově šesté místo a čtyři medaile ukořistili kajakáři a kajakářky v Šamoríně na jižním Slovensku
• nominaci i klání ČP v Račicích přeměnil Mach ve dvě prvenství a kvalifikaci na juniorské ME,
medaile brali Silnicová, Zalubilová, Pjajčíková a Zalubil, benjamínci navíc absolvovali triatlon
(plavání, běh, pádlování)
• reprezentant Martin Mach dojel dvakrát stříbrný na mezinárodní regatě v německé Bochumi
• sourozenci Zalubilovi z Mařatic vystoupili na stupně vítězů v nedalekém Trenčíně
červenec
• kajakářky z pod Buchlova ovládly 52.ročník Moravského poháru v Kojetíně, tým byl třetí
• slovácká výprava navštívila makedonský klub Strmec u překrásného jezera Ohrid blízko Albánie
• XVIII.Mezinárodním mistrovství Moravy „Slovácká 500“ hostilo pádlující z Čech a Moravy,
Slovenska, Polska a premiérově z Makedonie ba dokonce Thajska !, domácí skončili druzí
srpen
• na mistrovství Evropy juniorů a do 23ti let v ruské Moskvě obhájil Martin Mach se čtyřkajakem
šestou příčku z loňského ME v polské Poznani
• dvoutýdenní předrepubliková příprava se spolu se sezemickými opět odehrávala u hradu Zvíkova
• mistry republiky se na krátkých tratích v Račicích stali Martin Mach a Klára Silnicová,
vicemistryněmi pak Kateřina Pjajčíková i s Karlou Zalubilovou, medaile se dočkali také Filip Nikl,
David Janík a Jiří Zalubil, novovesští získali celkem 14 medailí, kajakář Mach nominaci na regatu
olympijských nadějí, o historicky první start na kanoi se mezi ženami pokusila Zuzana Mocharová
září
• účast na republikovém maratónském šampionátu v Týně nad Vltavou byla podtržena ziskem tří
medailí a posledních pohárových bodů
• dorostenka Klára Silnicová nakonec nastoupila ke studiu na sportovním gymnáziu v Pardubicích
• s 20 medailemi a celkově pátým místem odcestovali rychlostní kanoisté z 13. Poháru Sezemic, kde
poskládali i vítěznou dračí posádku benjamínků
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na 38. Černožickém kilometru vyslanci Ostrožské Nové Vsi včetně kompletního čtyřkajaku projeli
14 krát cílem na medailové pozici
za účasti sportovců z úctyhodných 22ti zemí zkompletoval kajakář Mach na regatě olympijských
nadějí v Piešťanech úplnou medailovou sbírku
účast na regatě v italské Savoně vyměnilo několik závodníků za 9 medailí z Velké ceny Sparty

kanoistický oddíl byl v polských Tychách zase oceněn trofejí jako nejúspěšnější zahraniční klub
s bilancí 6 zlatých, 4 stříbrných a 2 bronzových medailí
• extrémní závod Bobr Cup u Litovle znovu zvládl na sjezdařském kajaku Martin Mach
• běžeckou štafetu 42x1km-Pohár Emila Zátopka v Hroznové Lhotě absolvovalo spolu se svými
školami několik kajakářů i kajakářek
• kanoisté měli zastoupení jak v okresním kole v přespolním běhu škol v Uherském Ostrohu, tak na
Slováckém běhu v Uherském Hradišti
• Hranický marathón závodní sezónu na vodě tentokráte zakončil, všichni včetně uherskohradišťské
debutantky Hany Skřivánkové se vrátili s medailí
• byly zahájeny tréninky v plaveckém bazénu v Ratíškovicích
• Ostrožská Nová Ves byla zastoupena rovněž na 63.ročníku běhu Přes valašské kotáry ve Zlíně a na
akci O partyzánský samopal v Ostrožské Lhotě
• Vedoucí trenér juniorské reprezentace a SCM Mgr.Pavel Hottmar navštívil trénink na loděnici
• Martin Mach běhal „po svých“ v Krkonoších kolem Harachova
listopad
• po dlouhém čekání si oddíl vyzvedl zbrusu nový devítimístný minibus Renault Trafic
• šestice Mach, Silnicová, Nikl, Mlčoch, Zalubilová a Pjajčíková úspěšně prošla testováním do
Sportovního centra mládeže (SCM)
• v rámci Zavírání vody v Sezemicích skupinka rodičů novovesských závodníků předvedla folklórní
vystoupení
• zdárně byla dokončena rekonstrukce krásné nové sauny
• k tréninku začala být využívána tělocvična ZŠ, následně pak sportovní hala v Ostrožské Lhotě
• asi poslední pádlování roku proběhlo 26.listopadu, to částečně nahradí nové trenažéry
prosinec
• v mistrovství ČR družstev (Český pohár) zaujala Ostrožská Nová Ves shodné pozice jako
v předcházejícím roce-celkově devátou a mezi mládeží šestou, v jednotlivcích se nejlépe
umístnila čtrnáctiletá kajakářka Kateřina Pjajčíková, druhá v pořadí
• na volební valné hromadě Českého svazu kanoistů v Praze zastupoval oddíl Bohuslav Mach
• o pozice v anketě o sportovce okresu za rok 2010 se uchází Martin Mach a Klára Silnicová
• kanoističtí příznivci ze Slovácka, Sezemic a Nymburka se sjeli do krkonošské Rokytnice nad Jizerou,
nechyběl ani olympijský vítěz Martin Doktor, či Mikuláš s čerty a andělem
• Martin Mach absolvoval týdenní soustředění s juniorskou reprezentací v Krušných horách
• Novovešťané, kde jste ?, malý zájem místních chlapců a děvčat o rychlostní kanoistiku popisuje
článek v posledním čísle časopisu Krajem svatého Antonínka
• v uplynulém roce činnost oddílu kromě Českého svazu kanoistů, Obecního úřadu a sponzorů
znovu velmi významně podporoval Zlínský kraj, oddíl získal i grant od nadace Děti-kultura-sport
• opět bylo vytvořeno originální kanoistické péefko
• sezónu 2010 už neabsolvovali kanoista Filip Hatlák a kajakářka Monika Machová, nepokračoval
ani uherskohradišťský Petrželka či chyličanka Šlosárová, naopak na soutěžích se začal pravidelně
objevovat osmiletý Daniel Žaludek
• 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

