Rok 2016 ve VK Slavia – výroční zpráva
Rok 2016 byl rokem olympijským a podle toho vypadaly přípravy především reprezentantů.
Mirka Knapková se nominovala na OH do Ria 2. místem na MS 2015 ve Francii, druhá posádka
dvojskif Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová bohužel na MS skončila jako první nepostupová
posádka. Druhá šance pro ně byla dodatečná olympijská kvalifikace v Luzernu, odkud ale postupovaly
jen 2 lodě. Děvčatům se podařilo tuto kvalifikaci vyhrát, a tak počet slávistických posádek
nominovaných na OH 2016 do Ria se rozšířil na dvě.
Mirka Topinková - Knapková předvedla v Riu se skvělými soupeřkami krásný souboj na hranici svých
možností, bohužel se jí ale nepodařilo postoupit do finále A. Finále B však ovládla suverénně, a tak
konečné 7. místo je třeba hodnotit v mimořádně vyrovnané konkurenci jako skvělý výsledek. Lenka
Antošová s Kristýnou Fleissnerovou doplatily na rozmary počasí. V rozjížďce se jim ve vlnách při kolizi
s řeckým dvojskifem poškodila loď, což vyvolalo nutnost jet opravnou jízdu. Ze semifinále pak
nepostoupily a jely finále B, kde dokázaly porazit i mistryně světa z roku 2015 a celkové 10. místo
rozhodně není zklamáním.

MČR Hořín 2016
Časně zjara se konal již tradičně mistrovský závod na dlouhé trati na Hořínském kanále. Nejlépe, tedy
na prvním místě, se umístily Lenka Antošová na skifu a K. Kopecká s M. Stillerovou na dvojce. Dále se
skvěle umístila dvojka bez kormidelníka J. Kupková a T. Matušíková, která získala stříbrné medaile.
Z hořínských vltavských vod dále vylovila bronz L. Žabová na skifu.

Mezinárodní závody dorostenců a juniorů
Dorostenci J. Vacek s T. Zobalem se na párové čtyřce ve společenství s ČVK zúčastnili závodu
olympijských nadějí v dorostenecké kategorii. Filip Zima pak závodil na mezinárodní juniorské regatě
v Mnichově, kde v děleném závodě obsadil první místo.

Primátorky
V červnu se tradičně konaly již 103. Primátorky. V každém závodu se objevila alespoň jedna
slavistická posádka.
Na třetím místě se umístili žáci starší a junioři, dorostenci byli čtvrtí. Posádka mužů se v hlavním
závodě do finále tentokrát nedostala.
Suverénní vítězky kategorie osem žen na Primátorkách jely ve složení Kateřina Kopecká, Martina
Stillerová, Miroslava Topinková-Knapková, Lenka Antošová, Lucie Žabová, Alena Schejbalová, Monika
Nováková, Tereza Kociánová, kormidlo: Sára Víchová.
V kategoriích masters zvítězily na osmiveslici žen H. Drdáková, H. Malečková, J. Mašátová, Z.
Norková, O. Pěkná, M. Součková, H. Vajnerová, I. Varhulíková, korm. A. Marek.
V mužské kategorii osem masters získali cenné vítězství R. Blahout, J. Čermák, N. Geisler, J. Mak,
D. Nenutil, I. Mařík, J. Prachař, J. Štancl, korm. J. Brejcha.

MČR žáků a dorostenců
1. místo - 1x žákyně starší - E. Švejdová
2. místo 2x žáci starší - J. Bieber, A. Karonis
3. místo - čtyřka párová bez kormidelníka (dále 4x-) dorostenci - J. Vacek, T. Zobal, S. Hamidouche,
A. Kopčil
3. místo – čtyřka s kormidelníkem (dále 4+) žákyně starší - L. Šámalová, M. Prchalová, A. Zahálková,
N. Andrlová, korm. M. Matušík
3. místo čtyřka párová s kormidelníkem (dále 4x+) žáci starší - J. Bieber, A. Karonis, S. Fučík, T. Švach,
korm. M. Šuma

MČR juniorů a seniorů B
1. místo - 4x- junioři - J. Klauda, F.Zima ve společenství s VK Přerov
1. místo – dvojka bez kormidelnice ženy - K. Kopecká, M. Stillerová
1.místo - 1x ženy - T. Kociánová
1. místo – čtyřka bez kormidelnice ženy - M. Stillerová, J. Kupková, K. Kopecká, T. Matušíková
1. místo - 2x ženy lehké váhy - Z. Nečasová, M. Nováková
1. místo - 1x ženy seniorky B - L. Žabová
1. místo - 2x juniorky
1. místo - 2x muži LV senioři B - J.Inger, M. Hodrment

Podzimní příprava
Na podzim se po prázdninách kategorie dorostu a juniorů (a seniorů B) každoročně připravují na
dlouhé tratě, které jsou součástí testu k přijetí do Sportovního centra mládeže. Součástí dlouhých
tratí je i test na veslařském trenažéru. VK Slavia získala v SCM čtyři místa, a to pro dorostence Jana
Vacka a Tomáše Zobala, juniora Filipa Zimu a seniorku B Terezii Matušíkovou.

Masters - veteráni
VK Slavia má největší a zároveň nejúspěšnější družstvo masters (veteránů) ze všech klubů a oddílů
v ČR. O tom vypovídají jejich výsledky.

Světová MastersRegatta v Kodani (Dánsko)
1. místo v ženách vybojovaly H. Malečková, Z. Norková, O. Pěkná, I. Varhulíková
1. místo v kategoriích mužů obsadili R. Blahout, J. Knopp, P. Lorenc, J. Mak, D. Nenutil, J. Prachař,
J. Štancl, J. Šulc

Mistrovství ČR masters v Třeboni
1. místo v ženách získaly v různých kategoriích L. Bruncvíková, H. Drdáková, H. Malečková,
J. Mašátová, Z. Norková, O. Pěkná, M. Součková, H. Vajnerová, I. Varhulíková
1. místo v mužích vybojovali P. Baďouček, R. Blahout, J. Čermák, V. Huja, J. Knopp, D. Kučera, J. Mak,
I. Mařík, D. Nenutil, J. Prachař, J. Svoboda, J Štancl, J. Šulc, V. Zitta

Osobní rubrika
Koncem srpna opustil navždy slávistické řady po dlouhé nemoci Franta Cvrček, dlouholetý trenér
a funkcionář klubu. Franta byl jednou z nejvýznamnějších osobností nejen klubu (zasloužilý člen č. 3),
ale i celého českého veslování. Čest jeho památce!

Závěr
Závěrem bych chtěl všem slávistickým veslařům poděkovat za kvalitní výsledky v roce 2016, které
klub vynesly na 3.místo v rámci Českého poháru. Zároveň bych rád poděkoval všem trenérům a
funkcionářům, kteří mají na klubových výsledcích velkou zásluhu.
Do roku 2017 přeji všem, aby se jim dařilo nejméně jako v roce předchozím, aby si klub minimálně
udržel dosavadní pozice mezi českými kluby a aby za Slávii závodilo co nejvíce reprezentantů ČR.
V Praze, 26. 4. 2017
Jiří Poláček, předseda VK Slavia

