Ostrožská Nová Ves, 31.I2.´12, -vp+

Kanoistický rok 2012
leden
•
•
•
únor
•
•
•
•

oddíl byl opět zařazen do projektu Sportovní střediska
bylo započato s vedením podvojného účetnictví, jehož garantem je Iva Mazurová s odbornou konzultantkou Marií Kučerovou
(Ratajskou), bývalou závodnictví oddílu
testování širšího výběru juniorské reprezentace v Nymburce absolvovalo trio Silnicová, Pjajčíková, Nikl web
došlo ke změně ve vedení TJ a potažmo i oddílu kanoistiky, předsedu Bohuslava Macha vystřídal Vít Pjajčík, místopředsedu Pavla
Bezděka Bohumil Kusák
Zlínský kraj se stal opět jedním z nejvýznamnějších podporovatelů mládežnické kanoistiky v Ostrožské Nové Vsi
zemřel sotva padesátiletý veslař a dragon Miroslav Beneš, jemuž se právě vyřizovala členská registrace
na slovenském šampionátu v pádlování na trenažérech v Bratislavě vítězila dorostenka Pjajčíková, dvě stříbra získala žačka
Janošková web
členové širšího reprezentačního výběru Silnicová, Pjajčíková a Nikl podstoupili druhé testování v Nymburce web
zimní soustředění 10ti členného závodního týmu proběhlo na šumavském Zadově, s pobytem v hotelu Olympia web

•
•
březen
• 3.března vyrazili v našem regionu poprvé na vodu nejstarší závodníci, tradičně-na řeku Moravu v Uherském Ostrohu (v roce 2011
to bylo o den dříve, v roce 2010 dokonce koncem února) web
• padesátka členů oddílu, rodičů a příznivců se sešla na výročním setkání ve sklepě U Kusáků web
• nejdéle aktivně působící člen oddílu Ludvík Ondračka symbolicky otevřel novoveské i labské vody na Vodáckém plese s kapelou
Premier web
• první jízda na rychlostích lodích se na jezeře Kunovská tabule uskutečnila 19.března (loni to bylo o deset dnů dříve)
• juniorský finalistka mistrovství Evropy Martin Mach skončil v anketě o nejlepší sportovce okresu za rok 2011 opět sedmý, v kraji se
mezi desítku oceněných nevešel web
• dorost a junioři trénovali tradičně na jadranském pobřeží-Silnicová u chorvatského Tisna, čtveřice Nikl, Mlčoch, Zalubilová,
Pjajčíková pod dohledem trenéra Pjajčíka na řece Mirna v Novi Gradu na Istrii web
duben
• 35. Novoveský přespolák, který zahájil závodní sezónu, pokořil počtem 68 lodí rekord na vodě, běžců bylo úctyhodných 88 (loni 20
lodí a 66 běžců) web
• členové SCM prošli lékařskou prohlídkou v brněnském Ústavu sportovní medicíny
• první společný tréninkový kemp na Oboze u Slapské přehrady absolvovalo sedm závodníků web
• na Dlouhých tratích na Moravě v Kojetíně se objevilo 10 pádlujících ze Slovácka, medaili získalo 8 z nich web
• Klára Silnicová se stala jednou z hvězd mistrovství ČR na dlouhých tratích a prvního pohárového v Praze, když se stala juniorskou
šampiónkou v obou disciplínách, dvě medaile brala Kateřina Pjajčíková, jednu Karla Zalubilová a Adéla Janošková, kajakář Nikl
přerušil po závodě svoji kariéru web
• druhého soustředění SCM a RDJ na Oboze se zúčastnilo pět pádlujících
květen
• po dvou letech se Ostrožská Nová Ves vrátila do rakouské metropole, kde se jel tamní desátý maratónský šampionát, uspěla
Pjajčíková (bronz), kanoista Girašek neměl konkurenci web
• druhý závod Českého poháru hostily zase Sedlčany, Silnicová, Pjajčíková, Zalubilová, Janošková a Zalubil získali celkem 11
medailí (loňská bilance byla 14 kovů) web
• v reprezentačních dresech se na slovenské juniorské regatě v Piešťanech předvedli Silnicová, Mlčoch, Pjajčíková a Zalubilová,
velmi se dařilo Kateřině Pjajčíkové mezi dorostenkami, když zajela pět medailových umístnění web
• novoveskou premiéru na Pastvinské přehradě okořenili medailemi Michal Girašek a Jiří Zalubil
• na jezeře Kunovská tabule proběhl pátý Slovácký festival Dračích lodí
•
červen
• klání ČP v Račicích znamenalo pro kajakářky Silnicovou a Pjajčíkovou nominaci na juniorské ME, raritou bylo sprinterské finále
deblkajaků juniorek, když na stupních vítězů stanuly tři kajakářky z ONV (Pjajčíková, Zalubilová, Silnicová), medailí bylo devět web
• druhý olomoucký Havel cup znamenal pro Ostrožskou Novou Ves deset medailí web
• za mimoškolní činnost byla Zlínským krajem ve Vsetíně oceněna Kateřina Pjajčíková
• první účast na Hranické 200 přinesla 24 cenných kovů, po dlouhatánské době se sešla ve čtyřkajaku kompletní sestava
benjamínků web
• 54.ročník Moravského poháru znamenal pro závodní tým 21 medailí a čtvrté místo web
• v nedalekém Trenčíně proběhla 56. regata, vyhrál kanoista Janík, další medaile získaly kajakářky Zalubilová a Janošková,
závodnickým návratem i medailí potěšil juniorský kanoista Filip Hatlák web
• v areálu loděnice si vyzkoušeli pádlování školáci z Ostrožské Lhoty a místní ZŠ
• reprezentačního soustředění v Račicích a v Roudnici nad Labem se zúčastnily Klára Silnicová a Kateřina Pjajčíková
červenec
• dvoutýdenní předrepubliková příprava spolu se sezemickými i Žamberkem opět proběhla u hradu Zvíkova, trenéři si zapůjčili
motorový člun web

•
•

srpen
•
•
•
•
•

na ME juniorů v portugalském Montemor-o-Velho skončila Silnicová osmá (K4) a Pjajčíková devátá (K2 1000m), jejich počínání
sledoval i trenér Pjajčík web
mistry republiky na krátkých tratích v Račicích (dorost a starší) se stali Klára Silnicová (K4), Karla Zalubilová a Kateřina Pjajčíková
(K2), David Janík (C4), Adéla Janošková (K4), medaile se dočkal také Filip Hatlák (C4), Michal Girašek (C4, C2), Jakub Mazur
(C4), Jakub Mlčoch (K4), David Hytlák (mK1) novovesští brali celkem 11 medailí, kajakářka Pjajčíková (7 medailí) byla
nominována na regatu olympijských nadějí web
olympijské hry v Londýně skončily úspěchem, jak někteří členové bronzového čtyřkajaku, tak páté deblkanoe se v minulosti sešli
s pádlujícím ze Slovácka web
dračí lodě měly v Ostrožské Nové Vsi III. Mistrovství Moravy
kajakář Jakub Mlčoch zdolal za jeden den Baťův kanál (53km), tentokráte opačným směrem
díky svazovému projektu získal oddíl do svého vlastnictví lodní motor Honda 5 a nafukovací člun Watersnake
XX.Mezinárodní mistrovství Moravy „Slovácká 500“ hostilo za ideálního počasí pádlující z Čech a Moravy, Slovenska, Polska,
Lotyšska, Makedonie a poprvé i z Estonska, domácí po třech letech vyhráli, celkem získali 37 medailí, bodovali závodníci ze 27ti
oddílů a klubů, sourozenci Machovi obnovili závodní činnost, šampionát byl generálkou na soutěže rychlostních kanoistů v rámci
Letní Olympiády Dětí a Mládeže web

září
•

•

•
•
•
•
•

•
•

účast na republikovém maratónském šampionátu v Týně nad Vltavou byla podtržena ziskem pěti medailí (loni 4) a posledních
pohárových bodů, získat nominaci na maratónské MS v Římě se nepodařilo web

po Kláře Silnicové se rozhodl přejít na Sportovní gymnázium v Pardubicích Jakub Mlčoch
15. Pohár Sezemic znamenal 25 medailí a celkově 3. příčku v soutěži družstev web
na 40. Černožickém kilometru vyslanci Ostrožské Nové Vsi projeli 19 krát cílem na medailové pozici web
kajakářka Pjajčíková oblékla reprezentační dres na regatě olympijských v maďarském Szegédu, v rekordní konkurenci se zcela
nečekaně radovala z bronzu (K4 200m), do finále se probojovala na kilometru a na dvoustovce web
opět se podařilo otevřít sportovně-vodácký kroužek garantovaný ZŠ Ostrožská Nová Ves
„Pozdní Moravský sběr“ nebo-li Ostrožská Nová Ves s Hranicemi, Přerovem a Litovlem obsadila pod hlavičkou Moravy
v mezinárodním klání v polských Tychách třetí pozici, v neděli skončil výběr třetí v Pucharu Polski poludniowej web
proběhla Velké cena Sparty, uspěli všichni-Mach, Machová, Janošková web
byla zcizena část elektrického vedení k areálu loděnice, náklady na opravu přesáhly 20.000,-Kč

říjen
•
•
•

Kláře Silnicové bylo dojednáno členství v resortním sportovním centru-Doktorově Centru Sportu Ministerstva Vnitra
poloviční běžeckou štafetu 21x1km-Pohár Emila Zátopka v Hroznové Lhotě absolvovalo se svými školami několik členů oddílu
oddíl měl zastoupení v okresním kole v přespolním běhu škol v Uherském Ostrohu, na Slováckém běhu v Uherském Hradišti
pokořili svůj účastnický rekord, Martin Mach běžel motolský STRC kros
Hranický marathón závodní sezónu na vodě opět zakončil, oddíl skončil třetí, startovalo 16 pádlujících web
byly zahájeny tréninky v aquaparku v Uherském Hradišti
kanoisté byli zastoupeni na outdoorovce „O partyzánský samopal“ v Ostrožské Lhotě mezi medailisty i organizačně web
zájemci se mohli vydat závodit na Kypr, kvůli nákladné dopravě ale s účasti opět sešlo

•
•
•
•
listopad
• testování do Sportovního centra mládeže (SCM) absolvovali čtyři závodníci, v roce 2013 budou členy SCM 3 zástupci (loni 4,
předloni 6)
• na Zavírání vody v Sezemicích zastoupila Ostrožskou Novou Ves trenérka Pavla Martinková
• k tréninku začala být využívána sportovní hala v Ostrožské Lhotě, k přípravě se připojil veselský slalomář Košík
• byly zahájeny tréninky i v plaveckém bazénu v Ratíškovicích
• ve věku 52 let zemřel po těžké nemoci kanoista Bohumil Hlůšek, mistr Československa, třetí sportovec okresu za rok 1977
• v mistrovství ČR družstev (Český pohár) se Ostrožská Nová Ves umístnila na osmé pozici (loni 6.místo), v jednotlivcích kralovala
juniorkám Silnicová, kanoista Janík skončil mezi žáky třetí, bodovalo 10 závodníků z ONV (loni 12) a 37 oddílů a klubů ČR web
•
prosinec
• opět bylo vytvořeno originální kanoistické péefko web
• poslední pádlování roku proběhlo 1.prosince (vloni si jedinci zapádlovali i 31.prosince)
• na volební valné hromadě Českého svazu kanoistů, tentokráte v Račicích zastupoval oddíl Vít Pjajčík, Silnicová převzala
pohárovou trofej web
• kanoističtí příznivci ze Slovácka, Sezemic a Nymburka se sjeli do krkonošské Rokytnice nad Jizerou, nechyběl ani olympijský vítěz
Martin Doktor
• soustředění na běžkách v rakouském Ramsau absolvovali Klára Silnicová a Jakub Mlčoch web
• v polovině prosince se po tři dny trénovalo na běžkách i v okolí areálu loděnice foto
• kvůli nedostatku termínů a poškozenému elektrickému vedení proběhlo zakončení sezóny na loděnici až 15.prosince
• rekordních 8 běžících propagovalo kanoistický oddíl na Štěpánském běhu v Kyjově
• činnost oddílu kromě Českého svazu kanoistů, Obecního úřadu a sponzorů znovu velmi významně podporoval Zlínský kraj, po
letech také ČSTV se změněným vedením, oddíl získal i grant od Nadace Děti-kultura-sport
• nejvýznamnějšími sponzory bylo Řeznictví a uzenářství U Kusáků, společnosti Kovovýroba Hoffmann, Ordinace Honovi, VAVRYS
CZ, ELFER

•
•

•

v sezóně 2012 nastoupilo na start soutěží v rychlostní kanoistice 26 členů oddílu, členská základna oddílu čítala 193 jmen
výkonný výbor oddílu pracoval ve složení Vít Pjajčík (předseda oddílu a TJ, vedoucí trenér, administrátor webu, PR a hlavní
organizátor soutěží, statutární zástupce TJ), Bohumil Kusák (místopředseda a zástupce obecního zastupitelstva, statutární
zástupce TJ, trenér), Ludvík Ondračka (hospodář a správce loděnice, rozhodčí, statutární zástupce TJ), Marek Mazur (trenér,
rozhodčí), Luděk Ondračka (traťmistr, asistent), Roman Botek (člen revizní komise TJ, rozhodčí, masér), Jaroslav Zalubil
(zástupce rodičů), Bohuslav Mach (předseda oddílu a TJ do 30.1.2012, trenér), Pavel Bezděk (místopředseda do 30.1.2012, člen
revizní komise TJ), Zbyněk Ondračka (předseda klubu dračích lodí), Richard Boček (místopředseda klubu dračích lodí)
trenérům vypomáhali také kajakář Luboš Pojezný, plavec Tomáš Mlčoch a hokejista Jiří Janoška

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

