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Mirka Knapková a Ondřej Synek na palubě salónní rychlolodi  

NEPOMUK 

 
Praha, 7. září 2011 - Čerstvá zlatá medailistka skifařka Mirka Knapková a stříbrný 
skifař Ondřej Synek oslavili svá vítězství spolu s členy Českého veslařského svazu na 
salónní rychlolodi Nepomuk. Mirka s Ondrou nejen svůj triumf náležitě oslavili, ale také 
si vyzkoušeli, jaké to je držet v ruce místo vesla kormidlo. 

Pár dní poté, co vybojovali své vedoucí pozice na světovém šampionátu na slovinském jezeře 
Bled, se Mirka Knapková a Ondřej Synek setkali se svými kamarády a kolegy z Českého 
veslařského svazu kde jinde než na vodách Vltavy. Na pýchu První Všeobecné Člunovací 
Společnosti, na loď Nepomuk, se nalodili v přístavišti Four Seasons v Platnéřské ulici, aby 
pokračovali v plavbě krásným zářijovým dnem směrem na Smíchov. Na lodi nechyběla dobrá 
nálada, jídlo a pivo. 
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Společně s kapitánem lodi Mario Juhasem si Mirka s Ondrou vyzkoušeli kormidlovat nejstarší 
dochovanou loď na vodách Vltavy, která brázdila vody Rhôny již v roce 1933. Skvěle se při 
tom bavili a ochotně odpovídali na zvídavé otázky kapitána Maria, jaké to je být atletem 
šampionem.  
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 „Je to super! Nevím, jak bych to popsala. Pořád si nedokážu uvědomit, že se mi po tolika 
letech podařilo porazit Bělorusku Karsten a vyhrát mistrovství světa,“ popisovala své pocity 
z vítězství sympatická třicetiletá veslařka, která konečně po letech úsilí pod vedením trenéra 
Tomáše Kacovského dosáhla na první stupeň vítězů. A Ondra s klidem jemu vlastním 
okomentoval blížící se olympiádu v Londýně slovy: „Stříbrným závodem pro mě skončila 
sezóna, teď mám měsíc a půl volno a doufám, že ukončím kapitolu dům. Nastěhujeme se a 
tím si strašně oddechnu, na přelomu října a listopadu pak odstartuji olympijskou přípravu“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro další informace kontaktujte: 
Lucie Turnerová 
+420 776 776 779 
lucia@navalis.cz 


