
 

SPONZOŘI A DÁRCI KLUBU 
 
 Významnou součástí v činnosti 
klubu jsou  finanční prostředky od obchod-
ních společností a fyzických osob. 
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SLOVO PŘEDSEDY 
 
Vážení sportovní přátelé, 
rok 2004 byl rokem, kdy členská 
schůze klubu si zvolila nové vedení. 
Dlouholetá předsedkyně klubu 
M.Šarbochová se rozhodla již nepo-
kračovat ve své funkci a zaslouženě 
byla zvolena čestnou předsedkyní 
klubu. Nové vedení klubu pracuje ve 
složení P.Bartoň předseda se členy 
výboru klubu L.Fulínová, J.Sojka, 
V.Škvára, J.Ledvina, J.Ulč, M.Vašek. 
 V roce 2004 ve sportovní 
činnosti klubu zaznamenala největ-
ších úspěchů D.Nacházelová. Za 
zmínku stojí zvláště titul akademické 
mistryně světa a prvé místo na světo-
vé regatě FISA do 23 let dále čtyři  
tituly mistryně ČR. Junior M.Horváth 
byl členem stříbrné osmiveslice na 
mistrovství světa juniorů. Sportov-
ním vzorem pro ostatní mladé veslaře 
mohou být i další veslaři VK Smí-
chov, kteří získali v roce 2004  mis-
trovské tituly a nebo nás úspěšně 
reprezentovali na jiných významných  
veslařských soutěžích. Jsou to 
D . K u č e r a ,  K . D o u b k o v á  a 
K.Andělová. 
 V soutěži o Český pohár náš 
klub naposledy zaznamenal vítězství 
v roce 2000. Po čtvrtých místech v 
letech 2001, 2002 a 20003 jsme letos 
zaznamenali pokles na místo páté, 
což je v historii klubu nejhorší umís-
tění v celorepublikové soutěži oddílů. 
  
 Příjmy klubu v roce 2004 se 
skládaly jednak z příspěvků  tělový-
chovných organizací, sponzorů a z 
prostředků vlastní hospodářské čin-
nosti.  
    

Z HISTORIE KLUBU 
 
 Na Svatého Václava dne 
28.září 1927 byl založen veslařský 
odbor Sokol Smíchov II. Když 
jsou v roce 1952 zakázány všech-
ny sokolské spolky, aby mohla být 
péče nad tělovýchovou předána 
dělnické sportovní organizaci je 
klub přejmenován podle jména 
svého „dělnického“  patrona na 

Tatra Smíchov 
ČKD.    S tímto 
názvem oddílu 
bylo více jak 30 
let úzce spjato 
jméno dlouholeté-
ho předsedy oddí-
lu Milana 
 Maleninského , 
který zemřel.v 

roce  2000.  
V roce 1989 po svržení komunis-
tického režimu v Československu  
přijímá klub, stejně jako mateřská 
tělovýchovná jednota název SK 
Smíchov a funkci předsedy klubu 
po M.Maleninském vykonává v 
letech 1990-1998 Miroslav Va-
šek. Od roku 1998 do roku 2004 
se stává předsedkyní klubu bývalá 
úspěšná reprezentantka a bývalá 
předsedkyně komise žen při mezi-
národní veslařské federaci FISA  
Magdalena Šarbochová. 
V roce 2001 po odtržení klubu od 
tělovýchovné jednoty SK Smíchov 

se klub stává 
s a m o s t a t n ý m 
právním subjek-
tem s názvem  
VK Smíchov. 

M.Maleninský 

Investice provedené v loděnici za 
poslední tři roky směřovaly zejména 
ke zkvalitnění hodnoty celého objek-
tu a maximálnímu  komerčnímu 
využití všech prostor při zachování 
podmínek pro provozování veslařské-
ho sportu v rozsahu předchozích let. 
Věřím, že obojí se povedlo. Vždyť 
příjmy z nájmu v porovnání s před-
chozími lety se zdvojnásobily a ves-
laři užívají nově opravené šatny, 
posilovny, sociální zařízení, saunu a 
ostatní opravené prostory budovy. 
Přejme si a vyžadujme, aby se všich-
ni uživatelé naší loděnice chovali tak, 
jako by byla jejich vlastní, a věřme, 
že na další zbývající úpravy a opravy 
nalezneme v příštích letech další 
štědré investory. 
 Základní myšlenkou v  
činnosti klubu je vytvoření podmínek 
širokému spektru zájemců o veslová-
ní. Pro rok 2005 jsou představy nové-
ho vedení klubu v řízení sportovní 
činnosti takové, že  zodpovědným za 
tuto oblast bude mpř. J.Sojka a hlav-
ními placenými trenéry budou 
V.Škvára a J.Ulč. Vedení klubu však 
chce i nadále pracovat s dalšími 
dobrovolnými trenéry, bez kterých je 
a bude činnost klubu vždy nemysli-
telná.  
 Hodně pohody a úspěchů při 
realizaci sportovní činnosti ve VK 
Smíchov  
 
Vám přeje 
  
 
 
 
 
Ing.Pavel Bartoň 
předseda VK 
Smíchov 

Od Českého veslařského svazu klub 
obdržel za výsledky mládeže v Čes-
kém poháru 47 tis. Kč, na činnost 
SCM 154 tis.Kč, podíl z výtěžku 
Primátorek 250 tis.Kč a za výchovné 
úspěšných reprezentantů 16 tis. Od 
sponzorů klub obdržel 452 tis.Kč, 
vlastní hospodářská činnost přinesla 
klubu v tomto roce odhadem 1mil. 
Kč, členské příspěvky jsou ve výši 
cca 150 tis.Kč.  
 Výdaje klubu v roce 2004 
byly především v podobě stavebních 
investic. Stavební investice v roce 
2004 byly pokračováním oprav a 
rekonstrukcí objektu poničeného 
povodněmi v srpnu 2002. Zatímco 
v roce 2003 byly opraveny a zrekon-
struovány provozní části objektu 
zajišťující provoz veslařského sportu, 
jako posilovny, šatny, sauna a střechy 
objektu. V roce 2004 se dokončil 
schválený projekt stavebních úprav 
v severním křídle objektu a komplet-
ní rekonstrukce fasády  včetně zatep-
lení severního křídla. V dubnu 2004 
prošly kolaudací nově upravené 
prostory , tj. byt správce, nově upra-
vené kanceláře a skladové prostory, 
nová elektrorozvodna a ubytovna. 
V letních měsících byly opraveny 
prostory pod severovýchodní ram-
pou, dnes sloužící jako šatny přícho-
z í c h ,  s p o l eč e n s k á  mí s t n o s t 
s občerstvením nových nájemců a 
letní krb sloužící pro všechny uživa-
tele objektu loděnice. Hodnota inves-
tic v roce 2004 činila cca 2,7 mil.Kč. 
Finanční prostředky byly zajištěny 
z grantů, finančních příspěvků no-
vých nájemců a sponzorů. Význam-
nou investicí pro klub je i nákupu 
nové zahraniční osmiveslice v částce 
cca 450 tis.Kč. 
   

M.Šarbochová 



  GALERIE MEDAILISTŮ 
MISTROVSTVÍ ČR 2004 
 
Daniela Nacházelová, kat. ženy LV 
trenér: Jiří Nacházel 
MČR seniorů (1x)  1.místo 
MČR do 23let (1x) 1.místo  
MČR do 23let (2x) 1.místo  
MČR do 23let (2x) 1.místo  
MČR seniorů (4x) 3.místo  
Michal Horváth,  kat. junioři 
trenér: Václav Škvára 
MČR juniorů (8+) 1.místo  
MČR juniorů (2x) 1.místo  
Karolína Doubková,  kat.ženy  
trenér: Václav Škvára  
MČR do 23let (2xžlv) 1.místo  
MČR do 23let (4xžlv) 1.místo  
MČR do 23let (1xžlv) 2.místo  
MČR seniorů (1xžlv) 3.místo  
MČR seniorů (4xžlv) 3.místo  
Kristina Andělová, kat.juniorky 
trenér: Jaroslav Ledvina  
MČR juniorů (2-) 1.místo  
MČR seniorů (2-) 1.místo  
MČR juniorů (4-) 3.místo 
MČR seniorů (4-) 3.místo 
Michal Šanda, kat.junioři  
trenér: Václav Škvára   
MČR juniorů (8+) 1.místo  

PRIMÁTORKY 2004 
 
 V roce 2005 tomu bude třicet 
let co naposledy vyhrála Primátorky 
amatérská osmiveslice mužů  a navíc 
složená z veslařů našeho klubu.   
Nejúspěšnějšími veslaři při  Primátor-
kách 2004 byli junioři  M.Horváth a 
J.Sojka, kteří zvítězili v závodě „O 
zlaté veslo“ v osmiveslici juniorů ve 
společenství oddílů Dukla Praha, VK 
Blesk, K.Brandýs a VK Smíchov (na 
obrázku stojící druhý zprava 
M.Horváth a sedící prvý zprava 
J.Sojka).  
 Další výsledky veslařů VK 
S mí c h o v  b y l y :  T ře t í  mí s t o 
K.Doubkové a čtvrté místo J.Hrůzové 
ve skifu žen. Skifař D.Kučera  finálo-
vý závod nedojel, když se pod Vyše-
hradem „cvaknul“. Na pátém místě 
byla osmiveslice žen ve společenství 
VK Smíchov a VK Slavia Praha a třetí 
místo obsadila posádka dorostenek ve 
společenství s VO Neratovice a KVM 
Mělník. Veteránky a veteráni se na 
osmiveslici neprobojovali do finále.  
Osmiveslice dorostenců byla diskvali-
fikována v opravné jízdě. 

ÚSPĚCHY V ZAHRANI-
ČÍ 
 Největších sportovních 
úspěchů v zahraničí letos dosáhli. 
 D.Nacházelová  získala 
titul akademické mistryně světa ve 
skifu žen lehkých vah, byla prvá 
na světové regatě FISA do 23let a 
desátá na Mistrovství světa senio-
rů. Na nejslavnější regatě v USA-
Head of the Charles obsadila na 
skifu čtvrté místo. Na stroku osmi-
veslice Waschington State Univer-
sity absolvovala vítězství v závo-
dech Opening Day v Seattlu a třetí 
místo na universitním mistrovství 
USA. 
 M.Horváth získal jako 
člen juniorské reprezentační osmi-
veslice stříbrnou medaili na Mis-
trovství světa juniorů. 
 K.Andělová obsadila na 
dvojce bez se slávistickou 
K.Francovou sedmé místo na 
Mistrovství světa juniorů 
 D.Kučera obsadil na 
skifu desáté místo na Akademic-
kém mistrovství světa 2004 

ČESKÝ POHÁR 2004 
 
  Mládež 
  1.VK Blesk  1030b. 
  2.VK Olomouc  990b. 
  3.Bohemians  932b. 
  4.J.Otrokovice  769,5b. 
  5.Neratovice  765,5b. 
  6.VK Slavia Praha 723,5b. 
  7.VK Smíchov  713,5b. 
  8.ČVK Pardubice 540b. 
  9.Morávia U.Hradiště 518b. 
10.ČVK Praha  498,5b. 
 
  Dospělí 
  1.VK Slavia Praha 790,5b. 
  2.Bohemians  777,5b. 
  3.VK Blesk  592,5b. 
  4.ČVK Praha  529b. 
  5.VK Smíchov  527,5b. 
 
  Celkem 
  1.Bohemians  1709,5b. 
  2.VK Blesk  1622,5b. 
  3.VK Slavia Praha 1514b. 
  4.VK Olomouc  1379b. 
  5.VK Smíchov  1241b. 
  6.ČVK Praha  1027,5 
  7.TJ Neratovice  1026 
 

Skifař David Kučera Skifařka Daniela Nacházelová 

Jana Hrůzová, kat.ženy 
trenér: Jiří Ulč   
MČR seniorů B(1x) 2.místo 
MČR seniorů B(4x) 3.místo  
MČR seniorů (4x) 3.místo  
David Kučera, kat.muži 
Trenér: Jaroslav Sojka 
MČR seniorů (2x) 2.místo  
MČR seniorů (1x) 3.místo  
Helena Milinovičová, kat. dorost 
trenér: Jaroslav Ledvina 
MČR dorostu (8+) 2.místo  
MČR dorostu (4+) 2.místo  
MČR juniorů (8+) 2.místa  
Kateřina Šulcová, kat. dorost 
trenér: Jaroslav Ledvina 
MČR dorostu (8+) 2.místo  
MČR dorostu (4+) 2.místo  
MČR juniorů (8+) 2.místa  
Elvíra Garipová, kat. dorost 
trenér: Jaroslav Ledvina 
MČR dorostu (8+) 2.místo  
MČR dorostu (4+) 2.místo  
MČR juniorů (8+) 2.místo  
Denisa Kryková, kat. dorost 
trenér: Jaroslav Ledvina 
MČR dorostu (8+) 2.místo  
MČR dorostu (4+) 2.místo  
MČR juniorů (8+) 2.místa  
 
 

Martina Paroubková, kat. dorost 
trenér: Jaroslav Ledvina 
MČR dorostu (8+) 2.místo  
MČR juniorů (8+) 2.místa  
Kateřina Nacházelová, kat. ženy 
trenér: Jiří Nacházel 
MČR seniorů (4x) 3.místo  
Barbora Sojková,  kat.žákyně 
Trenér: Jaroslav Sojka 
MČR žactva (1x) 2.místo  
MČR žactva (2x) 3.místo  
David Poduška 
trenér: Václav Škvára 
MČR dorostu (4+) 3.místo  
MČR dorostu (8+) 3.místo  
Jan Potůček 
trenér: Václav Škvára 
MČR dorostu (4+) 3.místo  
MČR dorostu (8+) 3.místo  
Dominika Vlasáková, kat.žákyně 
trenér: Jaroslav Ledvina 
MČR žactva (2x) 3.místo  
Jakub Hrubeš,  kat. junioři 
trenér: Václav Škvára  
MČR juniorů (2+) 3.místo  
Jan Bauer,  kat. junioři 
trenér: Václav Škvára 
MČR juniorů (2+) 3.místo 
Jitka Doubková, kat.juniorky 
trenér: Jaroslav Ledvina 
MČR juniorů (8+) 2.místo  

Z TRÉNINKOVÉHO DENÍKU 
 
Jméno: Daniela Nacházelová 
akademická mistryně světa, dvojnásob-
ná finalistka mistrovství světa a šesti 
násobná mistryně ČR  v disciplině 
1xžlv 
 

Trenér: J.Nacházel, Óneill, Gomez 
Věk:   22let 
Prům. počet tréninkových dní za měsíc: 30 
Prům. počet tréninkových hodin za měsíc: 90 
Počet navesl. km za rok: 3000 
Počet naběhaných km za rok: 700 
Počet hodin na trenažéru za rok: 100 
Počet hodin posilování: 100 
Trenažér 10km: 40:08,1 
Trenažér 6km: 23:08 
Trenažér 2km: 7:21,3 

Vítězná juniorská osmiveslice z Primátorek 2004 


