
Návrh na ocenění Čestným oznakem ČVS a Čestné plakety ČVS pro členy VK Slavia Praha 
 
Čestný odznak ČVS 
 
Hana Vajnerová – roz. Krejčová, nar. 15.3.1961 
Mnoholetá reprezentantka ČSSR, účastnice MS, OH, několikanásobná mistryně republiky a 
vítězka dalších mezinárodních regat, a to nejen seniorských, ale i dlouhá léta vítězka masters regat 
nejen tuzemských, ale i světových. Dlouhá léta působila i jako trenérka žactva ve VK Slavia Praha. 
Sergej Krutjakov, nar. 15.9.1958 
Dlouholetý úspěšný reprezentační trenér párové čtyřky mužů, která získala na MS 2003 stříbrnou 
medaili a na OH v Aténách v roce 2004 stříbrnou olympijskou medaili. Ve VK Slavia Praha působí 
jako trenér mužských posádek a je členem výboru VK Slavia Praha. 
Rostislav Blahout, nar. 3.4.1956 
Od svých dorosteneckých let je členem VK Slavia Praha a stále ještě úspěšně vesluje a zúčastňuje se 
pravidelně světových regat masters. Je již dlouhá léta členem výboru VK Slavia Praha a podílí se na 
organizaci Memoriálu Ondráka jako ředitel závodu. 
 
Čestná plaketa ČVS 
 
Jiří Kejval, nar. 30.11.1967 
Úspěšný veslař, bývalý reprezentant, účastník MS, několikanásobný mistr republiky vyrostl ve VK 
Slavia, kde působil v mnoha funkcích jako člen výboru VK Slavia Praha, dlouholetý předseda ČVS a 
v současné době předseda ČOV a člen MOV a stále ještě je členem výboru VK Slavia Praha. Je již 
držitelem Čestného odznaku ČVS, a proto jej nyní po 5 letech VK Slavia navrhuje na ocenění Četnou 
plaketou ČVS. 
Jaromír Kunrt, nar. 10.10.1946 
Celý život působil ve VK Slavia Praha nejdříve, jako veslař a posléze jako dlouholetý člen výboru VK 
Slavia v mnoha funkcích až do letošního roku. Poslední léta ve výboru působil ve funkci 
místopředsedy klubu. Je již držitelem Čestného odznaku ČVS, a proto jej nyní po 5 letech VK Slavia 
navrhuje na ocenění Četnou plaketou ČVS. 
Návrh byl schválen na výborové schůzi VK Slavia Praha dne 23. 2. 2022 
 

Návrh na ocenění veslařský oddíl Paprsek Ústí nad Labem 

Čestný odznak ČVS 

Věra Kosová nar. 13.1.1973 obětavá a svědomitá,všestranná,  dlouholetá  administrativní 
pracovnice veslařského oddílu Paprsek Ústí nad Labem 

 

Čestná plaketa ČVS 

Petr Janák, nar. 21.7.1953, dlouholetý předseda veslařského oddílu Paprsek Ústí nad Labem 
a zároveň jeho propagátor . Má velké zásluhy na veslování  hendikepovaných  sportovců u nás.   
 
 
Prosím o vaše další návrhy 



 
Návrh na ocenění  Čestný člen ČVS  za KVM 1881  Mělník 

Čestný člen ČVS navrhujeme pro :  
 
Josef Straka st. :  narozen  14.7.1904 na Mělníce  - zemřel 29.6.1976 v Litoměřicích 
 
 - účastník dvou OH  - 1928 a 1936.  Z Amsterodamu 1928  si přivezl 5. místo na skifu, 
startoval na Mistrovstvích Evropy a světa, několikanásobný vítěz MR ČR na skifu, vítěz  
Primátorek, aktivní trenér. Jeden z nejúspěšnějších veslařů v naší historii vůbec. 
 
Schváleno na schůzi výboru KVM 1881 v Mělníku Rybářích dne 6.6. 2022 
 
Za oddíl posílá Alena Herinková 
 
 
 
Návrh Společenské komise ČVS 
 
Návrh na udělení ocenění Čestný odznak ČVS 
pro tyto dlouholeté trenéry a reprezentanty našeho veslování: 
 
Bohumír Čížek, nar. 20.9.1943, Bohemians Praha,  
dlouholetý trenér našich reprezentantů 
Miloslav Laholík, nar. 28.8.1952, Slavia Praha/Dukla/VK Litoměřice 
dlouholetý reprezentant 
František Provazník, nar.7.2.1948, VK Blesk Praha 
dlouholetý reprezentant 
Václav Vochoska, nar. 26.7.1955, VK Třeboň 
dlouholetý reprezentant 
Vojtěch Caska, nar. 20.4.1954,  LS Brno 
dlouholetý reprezentant 
Hana Kavková, nar. 25.5.1952, VK Smíchov 
dlouholetá reprezentanka, působila i jako oddílová trenérka 
Přemysl Panuška, nar. 1.4.1957, VK Blesk Praha 
dlouholetý trenér 

Návrh na udělení ocenění Čestná plaketa ČVS 
Milan Doleček, nar. 30.11.1957 
dlouholetý reprezentant a dlouholetý trenér našich reprezentantů 

 

PROSÍM O PŘÍPADNÉ DALŠÍ NÁVRHY. 


