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Děkujeme za pouštění vody v rámci pořádání ČPV  a splutí:

Děkujeme za Vstřícou sPoluPráci V rámci ČerPání Dotací

jihomoravský kraj nám poskytl v roce 2022 146 000 kč na realizaci projektu „obnova a zkapacitnění toalet v areálu káČata v 
Brně - komíně“.

město Brno podpořilo v roce 2022 činnost klubu - vodáckého oddílu částkou 287 000 kč. Dotaci ve výši 167 000 kč
jsme využili na úhradu části nákladů spojených s provozem areálu loděnice a sportovního střediska káČata. Částku
84 000 kč jsme využili na pokrytí části nákladů spojených s účastí našich členů na soutěžích (účast na soutěžích ČPV, proná-
jem bazénu, materiální vybavení).  Částku 22 000 kč na podporu činnosti dospělých a 14 000 kč na podporu letních pobyto-
vých i putovních táborů mládeže (letní Čenkovice a Vodácký puťák pro nejmenší).

V loňském roce provedlo město Brno v rámci projektu „zprůchodnění řeky svratky v Brně- komíně“ kompletní rekonstrukci 
našeho břehového schodiště a opravilo také zadní příjezdovou cestu na naše parkoviště. Důvodem modernizace schodiště 
byla větší bezpečnost při vstupu do vody, což zajišťují nové kompozitními rošty. V rámci této akce jsme si zajistili také opra-
vu všech dlažeb u loděnice, které slouží pro přístup do vody.  Děkujeme touto cestou zastupitelům města Brna a komínské 
radnice.

Část dotací od národní sportovní agentury, připadající ve výši 231 200 kč na vodácký oddíl, jsme v roce 2022 využili
následovně. Částku 85 200 kč jsme využili na náklady spojené s provozem areálu káČata a částku 146 000 kč na úhradu ná-
kladů spojených s nesoutěžní činností mládeže.

uvedené dotace nejsou celkové částky, které obdržel spolek ktl Brno od jednotlivých poskytovatelů, ale jen poměrné částky,  přisluhující vodáckému oddílu a areálu káčata.

Díky finanční podpoře jsme zorganizovali 2 závody ČPV a splutí řeky jihlavy.





vat, za tuto práci velký dík Martě Hanákové. Jsme vděčni také za spon-
zorskou podporu řady firem, které různým způsobem podpořili námi 
pořádané akce pro veřejnost. Ty vodácké bychom samozřejmě nemohli 
pořádat bez spolupráce s povodím Moravy, společností ČEZ JE Dukovany 
a EG.D bez jejich podpory by se nepodařilo zajistit pouštění vody. Děku-
jeme.

Na závěr bych se chtěl podívat do budoucnosti, i když jsme byli úspěšní, 
nemůžeme vše dělat jen stereotypně stejně. Přestože máme mezi svými 
členy řadu výborných vodáků jejich účast na závodech je malá, vzhle-
dem ke změně dotačních programů NSA se budeme muset více účastnit 
závodů, abychom si zajistili přísun dotačních prostředků na naši činnost. 
To se týká i účasti mládeže na závodech ČPV, přestože je práce s mládeží 
na dobré úrovni je třeba větší podpory instruktorů, aby se začínající mlá-
dežníci mohli zúčastnit závodů a tím se i zlepšovat. Samozřejmě nás také 
čeká spousta práce kolem areálu a akcí. Některé činnosti budeme muset 
svěřit profesionálům, ale spousta práce ještě zůstane na nás.

Chtěl bych tedy na závěr poděkovat VŠEM za aktivní účast na naší klu-
bové činnosti a vyslovit do nového roku přání, aby se tento stav ještě 
zlepšil.

sloVo PřeDseDy  
teXt: DaViD fojtík 

Každý rok je pro mě úkol napsat něco do ročenky těžší a těžší. Ne 
proto, že by se nic nedělo, ale protože tak jako se opakují roční obdo-
bí a jednotlivé měsíce opakují se i vodácké akce a také činnosti, které 
musíme vykonat abychom udrželi náš areál v provozu. Tím nechci říct, 
že by to nebylo důležité, je to pravidelný kolotoč činností a práce, kte-
ré musíme vykonat. Kalendář závodů ČPV je také každý rok podobný a 
záleží jen na počasí, jestli bude na všechny akce dost vody. Je tak pro 
mě těžké se neopakovat a současně nezapomenout na něco důležité-
ho.

Takže jako každý rok jsme odpracovali spoustu brigádnických hodin 
na údržbě areálu a jako každý rok musím moc poděkovat Jarkovi Vrát-
níčkovi, Michalu Bursovi, Janu Fojtíkovi a všem, všem ostatním. Mimo 
spousty drobných oprav a údržby jsme kompletně zrekonstruovali 
sociální zařízení.

Opět jsme uspořádali v jednom víkendu dva závody ČPV Jihlavu a Svrat-
ku a věřím, že byly úspěšné a opět velký díky všem co pomáhali. Bohu-
žel jsme mohli uspořádat jen dva termíny splutí Jihlavy místo tradičních 
čtyř. Z důvodu špatné hydrologické situace a velkého sucha nebylo 
možné zajistit pouštění vody. Dařila se nám i práce s mládeží, zde velký 
dík všem instruktorům a uspořádali jsme několik pěkných vodáckých 
akcí pro naše členy, jak se můžete dočíst dále. Za všechny bych asi 
jmenoval jarní Řecko a letní Francii. I v loňském roce jsme se umístili na 
předních příčkách soutěže Českého poháru vodáků v kategoriích mlá-
deže i dospělých. Jsem také moc rád, že se letos opět mohl uskutečnit 
Vodácký maškarní bál, kde se tradičně potkávají vodáci z celého Brna 
bez ohledu na oddíl, typ lodě či vodáckou disciplínu.

Celá široká paleta naší činnosti by nebyla možná bez dotační podpory 
města Brna, Jihomoravského kraje, Národní sportovní agentury, České-
ho svazu kanoistů. Tyto prostředky není lehké získat ani řádně vyúčto-



renoVace toalet 
letos jsme s finanční pomocí od jihomoravského kraje zrenovova-
li a zvětšili toalety v hlavní budově areálu káčata.

Dámské (nahoře) a pánské (dole) toalety před rekonstrukcí. Dámské (nahoře) a pánské (dole) toalety po rekonstrukci.



VÝsleDky ČPV 2022

celkové výsledky dospělí
1.  Vo racek DDm Brno 
2.  Vk slavia Hradec králové 
3.  Voktl Brno 

celkové výsledky mládež 
1.  Vk slavia Hradec králové 
2. Vo racek DDm Brno 
3.  Vodáci Prachatice
4.  Voktl Brno

celkové k1 ženy
1.  neumannová - Vo racek 
2.  silberová - Vk slavia Hradec králové
3.  Hodaňová - Voktl Brno
5. fojtíková - Voktl Brno

uskuteČněné akce  
V roce 2022 
odemykání Doubravy
rakousko v okolí salzkammergut
jarní řecko
ČPV otava
soustředění České Vrbné
ČPV sázava + kanál Veltrusy
splutí jihlava
ČPV svratka a ČPV jihlava
splutí jihlava
ČPV Blanice + kanál České Vrbné
soustředění francie, itálie, Švýcarsko, rakousko
Čenkovice
Puták po řece moravě pro nejmenší 
ČPV Úhlava
ČPV Hamerák
zdravokurz pro instruktory
Vodácký maškarní bál

celkové k1 dívky
1.  Dvořáčková - Vk slavia Hradec králové 
2.  Dittrichová - Vk slavia Hradec králové
3.  Hebelková - Vk slavia Hradec králové
4.  Hamerská - Voktl Brno



káČátka 
teXt: aniČka

již čtvrtým rokem se věnujeme i těm nejmladším školákům. říká-
me si káčátka a potkáváme se každé pondělí na loděnici, kde se na 
rozdíl od starších ostřížů věnujeme snad úplně všemu. Běháme, 
skáčeme, vyrábíme, lezeme a hrajeme spoustu zajímavých her. za 
pěkného počasí brázdíme řeku svratku na kánoích a ti nebojácní i 
na kajacích. Venku jsme celoročně, dokonce i teď v zimě nás uvidí-
te běhat s čelovkou po loděnici...



ostříži 
teXt: Vojta

V letošním roce se oddíl ostřížů rozšířil o mnoho nových členů v 
nejmladších ročnících, které přijímáme (deset a jedenáct let). tento 
nárůst, který připisujeme konci covidových omezení, pro nás zna-
menal výzvu v zajištění dostatečné individuální péče na trénincích i 
při přidělování adekvátního materiálu. obojí se však podařilo zajistit 
v dostatečné míře, v oblasti materiálu dovybavením loděnice i díky 
finanční pomoci veřejného sektoru.

i letos jsme se zúčastnili všech závodů Českého poháru vodáků a 
Přeboru v eskymování. Bohužel se nám poprvé po mnoha letech 
nepodařilo obsadil medailovou pozici v kategorii oddíly - mládež. 
tento neúspěch přičítáme mimo jiné tomu, že nám několik tahounů 
přeskočilo do kategorie junioři. na ČPV sázava jsme vyvezli několik 
začínajících členů, kteří si vyzkoušeli jízdu na tekoucí vodě. mimo 
účast na závodech proběhlo několik soustředění na kanálech, z 
nichž největší obsahující výcvik záchrany na tekoucí vodě proběhlo 
v květnu na kanálu v Českém Vrbném.

letošní rok jsme poslali mnoho našich mladých instruktorů na akre-
ditovaný kurz vodní turistiky do Vodácké školy záchrany. zároveň 
proběhlo na loděnici školení instruktorů v první pomoci, na které 
naváže v následujícím roce školení s výstupem zdravotník zotavova-
cích akcí.

letošní letní dvoutýdenní soustřední mělo celé proběhnout ve fran-
couzských alpách, kde skutečně začalo. z důvodů nedostatku vody 
jsme se postupně přesouvali přes alpy směrem domů nejprve přes 
italské a Švýcarské podhůří mont Blancu až do západního rakouska. 
na akci si přišli na své jak zkušení pádleři, tak mladší členové, kteří 
takto daleko na vodě ještě nikdy nebyli.



jarní salzkammergut 
teXt: kuBa

akce se konala v termínu od 14. do 17. dubna. Velikonoční poča-
sí nám přálo a tak jsme si mohli užívat spousty vody za střídavě 
deštivého, ale i slunečného počasí. Prvního dne jsme pádlovali na 
řece lammer. jezdili jsme úseky z vesnice Pichl po lammeröfen, při 
průtoku okolo 30 m3. zdatnější skupina jela i soutěsku lammeru. 
Druhý den jsme jeli opět lammer za vyššího průtoku okolo 60 m3. 
V odpoledních hodinách jsme se přesunuli na potok gimbach, který 
měl dostačující vodu pro splutí. Pro sjezd gimbachu nás čekal menší 
výlet s loděmi na zádech. sjezd však stál za to, gimbach se pyšní vel-
kým sklonem s mnoha menšími stupni a slidy. Před setměním jsem 
si stihl ještě skočit vodopád na offenseebachu, který měl hraničně 
málo vody pro splutí. Další spaní nás čekalo v údolí řeky salzach. 
Poté co jsme se ráno probudili zimou, tak jsme si sjeli standartní raf-
tovací úsek za nižší vody. k večeru jsme přejeli zpět na lammer, kde 
jsme si dali dvakrát lammeröfen za střední vody a poté co jsme se 
shodli, že jsme již všichni unavení, tak jsme se vydali domů do Brna.
zájezd to byl vesměs úspěšný, neměli jsme žádné zranění, zlomené 
pádlo ani uplavanou loď. Pro úspěch bych se snažil akci příští jaro 
zopakovat a koncipovat ji i pro mladší pádlery. 
 



ČPV otaVa 
teXt: Viktor

náš výlet na otavu začal v pátek večer navazováním lodí. cesta byla 
dlouhá, ale když jsme dorazili na místo, tak jsem zjistil, že nemusíme 
stavět stan, jelikož naši vůdcové nám zařídili ubytování v bungalo-
vech. Hned po zabydlení jsme věděli, že už se nám nikdy nebude 
chtít do stanu. chatky nebyly vytápěné, chtěli jsme si zatopit, ale 
topení tu chybělo. a tak jsme se rozhodli použít naše dračí dechy, po 
chvíli jsme to však vzdali a zatopili jsme otevřením oken.

První noc proběhla krásně a hned po budíku jsme si začali chystat 
snídaně, abychom mohli podat hvězdné výkony. Po snídani si někte-
ří z nás vyčistili zuby a začali jsme se chystat na vodu. když vše bylo 
připraveno, tak jsme se vydali na výklad tratě a po něm rovnou na 
tombolu, kde jsme vyhráli hned několik cen. Po tombole přišla ta zá-
bavná část, závod. ten byl pěkný a i přes to, že tam bylo více přistání 
než normálních branek, to bylo super. Potkali jsme spoustu šutrů, ale 
nakonec se to dalo dobře sjet a pořádně si to užít. Po závodu jsme 
přijeli zpátky do kempu, ale ještě nebylo moc pozdě, tak jsme se 
rozhodli si udělat výlet do města. tam jsme jsme si koupili dobrůtky 
a zašli jsme si do kavárny. Po příjezdu zpátky do kempu se naši nej-
mladší účastníci vydali do lesa pro dříví a připravili si krásný táborák.

třetí den jsme chtěli jet na řeku Vydru, ta měla ale bohužel málo 
vody. tak jsme se nasnídali, sbalili si věci z chatek a připravili jsme se 
znovu na otavu. řeku jsme si tedy sjeli znovu. řádně jsme trénovali 
všude, kde to šlo, počasí bylo pěkné tak jsme si to užívali. Pak už 
jsme valili domů. z káčat se nejlépe umístili: Bára kosmáková v junio-
rech. na úžasném 1. místě a týna Hamerská v dívkách na krásném 4. 
místě. Doufáme že další otava nebude zase až za 3 roky!

Hrazeno částečně z dotace os mmB.



ČPV sázaVa 
teXt: martin

na sázavu jsme vyrazili odpoledne v pátek 20. května. cílem naší 
cesty byl kemp v týnci nad sázavou. Dorazili jsme do kempu, posta-
vili stany a uvařili večeři. Večer se přihnala silná bouřka, kvůli které 
dokonce i ulétl stan. ráno bylo počasí krásné a my jsme dostali jedny 
z prvních čísel na start. Brankoviště byly hezky postavené a docela 
fajn. celá trasa měla 16 kilometrů, ale část s brankovišti byla hod-
ně krátká, takže jsme většinu cesty strávili klidným pádlováním do 
Pikovic. V Pikovicích na nás čekal táborák a buřty, takže o oběd bylo 
postaráno. Po obědě jsme vyrazili na kanál ve Veltrusech, kde jsme 
v kempu postavili stany. Další den jsme si několikrát sjeli kanál a po 
obědě jsme se vydali zpátky do Brna. Doufáme, že další otava nebu-
de zase až za 3 roky!

Hrazeno částečně z dotace os mmB.



ČPV sVratka a jiHlaVa 
teXt: Honza

závody organizované naším oddílem se pořádaly o víkendu 11. a
12. června. naše oddílová posádka odjížděla z loděnice už v pátek
odpoledne. navázali jsme lodě, naskládali se do aut a kolem půl
páté jsme už byli na cestě. Během cesty jsme podél trati, na které
byly již postaveny brány, rozestavěli odpadkové koše. Po příjezdu
do areálu pod hrází přehrady mohelno jsme postavili stany a večer
zaplápolal táborák.

ráno se rozestavěli po trati rozhodčí a kolem deváté se odstartoval
závod. Po skončení závodu se sesbíraly brány, koše a z Biskoupek
se jelo směr Vírská přehrada. Po asi půl druhé hodině jsme dojeli na
místo. Vybalily se brány a stany. V neděli se jel samotný závod. Po
celý víkend bylo příznivé počasí, slunce svítilo, a tak se všem chtělo
na vodu o to víc. Po konci závodu jsme jeli zpět do Brna.

Účast částečně hrazena z dotace os mmB. organizaci závodů podpořil Čsk.



letní zájezD Do francie 

teXt: mája
na letošní velkou vodu jsme se vydali do území francouzských alp. Bohužel 

nám ledovce moc nepřály a vody bylo jako šafránu, ale i tak jsme si zajeli plno 

krásných řek. 

Po transferu z Česka přes itálii do francie jsme se vrhli hned na první krásnou 

řeku a to horní guisane, ačkoliv se nám na nasedačce zdálo, že vody bude 

málo a že budeme jen drhnout kameny, tak jsme se nakonec všichni dost 

bavili. jelikož byli všichni z dlouhé cesty unavení, jeli jsme na spací místo a jen 

malá skupina odvážných jela na přírodní slalomku na Durance. 

Druhý den jsme jeli pár úseků řeky Durance, a vysedali jsme u válce v rabioux. 

Poté jsme kvůli nedostatku vody v okolí udělali delší přejezd do údolí řeky 

Veneon. Po cestě jsme se zastavili u řeky guil, která v jednom z mnoha úseků 

teče v soutěsce pod krásným hradem, někteří si ji i za menšího stavu vody 

přeci jen sjeli. 

na Veneonu jsme jeli několik zajímavých úseků, které jeli jednotlivé výkon-

nostní skupiny. zde jsme řešili i menší problém s hledáním finna, který vysedl 

dříve a snažil se dostat ze zařízlého údolí Veneonu zpět na silnici. Bohužel 

netrefil cestu, tak jsme poslali odvážlivce, aby mu šli pomoci. jelikož jsme měli 

s sebou místního znalce kubose, tak se někteří vydali i do tamní soutěsky. Přes 

noc spadlo pár kapek, tak jsme vybrané úseky mohli dát druhý den za větší 

vody. 

Další den jsme jeli krásou soutěsku la Bonne, kde byla průzračně čistá voda a 

nejzajímavější charakter z celého zájezdu. zde ruda při eskymáku ztratil pod 

vodou pádlo, které kluci museli vylovit, jelikož by se ze soutěsky lezlo vážně 

špatně. odpoledne jsme přejížděli k řece romanche, která se při příjezdu zdála 

velmi nevinná. kluci ještě večer po mírném zvýšení stavu dali před soumrakem 

jeden večerní run. Druhý den jsme se rozdělili na dvě skupiny. První měla jet 

na návštěvu ke kubosovi do jeho práce a prozkoumat krásy grenoblu a druhá 

se nachystala na romanche za většího stavu,než jeli kluci večer. romanche 

byla krásná menší vodnatá řeka. někteří si ji dali víckrát a poté jsme jeli na sraz 

s naší druhou skupinou. Potkali jsme se u slalomky na issere, kde jsme trochu 

pojezdili a jeli na spací místo vařit – někteří dojeli na vodě. 

Druhý den na issere jsme opět řádili na slalomce a poté jeli pár úseků pod sla-

lomkou, které se postupně ztěžovaly. Po posledním vysednutí jsme přejížděli 

do itálie – po cestě jsem ze sedla zahlédla mt. Blank. Po příjezdu do údolí řeky 

–Dora Baltea, kde jsme si našli spací místo, jsme se rozhodli, že další den bude 

odpočinkový a půjdeme na výlet k vodopádům v lillaz. odpoledne se silnější 

skupina, která se cítila odpočatá vydala na adrenalinový úsek grand eyvii. Ve-

čer jsme se potkali s kamarády z Prahy se kterými jsme si dobře pokecali. Další 

den jsme chtěli jet rhônu, kde byl bohužel zákaz sjíždění, tak jsme pokračovali 

v naší cestě a to tentokrát přejezdem do Švýcarska, kde jsme měli vyhlídnuto 

pár hezkých řek. 

jako první řeku ve Švýcarsku jsme jeli krásný kochací Vorderrhein, po vysed-

nutí jsme přejeli na nasedačku landquardu, který někteří z nás začínali v jeho 

přítoku od elektrárny krásným boofem. Při nasedání jsme měli zajímavou 

patálii, kdy týnce odjela loď, a lidi co byli na vodě ji museli odlovit. Poté jsme 

jeli ve skupinkách velmi zajímavou řeku s pár těžšími místy, která jsme buď 

prohlíželi, či přenášeli. Před posledním úsekem se v poslední skupině mišákovi 

zpříčilo pádlo mezi šutry, které bylo potřeba vytáhnout, ačkoliv po vytažení 

vypadalo spíše jako luk než pádlo, dokázal dopádlovat až na vysedací místo. 

Bohužel jsem v poslední těžší kaskádě před vysedáním potkala hlavou skálu a 

na vysedačku dojela s nateklým a modrým okem. než jsem se stihla vysvléct 

z hydra, jela kolem sanitka, která okamžitě zasáhla a vzala mě na prohlídku do 

nemocnice. Vše bylo nakonec vpořádku a mohli jsme pokračovat v zájezdu. 

Další den jsme jeli inn, konkrétně úsek guiasun, kde jsme museli volat vrtulník 

pro Báru, která se praštila pod vodou do hlavy a ztrácela nám vědomí. Po cestě 

vrtulníkem a kontrole v nemocnici byla vpořádku, ale přes noc tam musela 

bohužel zůstat. 

my jsme se přesunuli do rakouska, jelikož se další den od nás oddělila část 

zájezdu, která potřebovala být dřív v Čr. následující den jsme jeli další části 

innu a sannu, odpoledne jsme se přesunuli do údolí řeky oetz, kde jsme jezdili 

ještě další dva dny a stihli jsme se podívat i na tamní vodopády. Potom jsme 

jeli všichni zpět domů. Všichni jsme si to moc užili a už se nemůžeme dočkat 

dalšího krásného letního zájezdu. 

Hrazeno částečně z dotace os mmB.









letní ČenkoVice 
teXt: marta

jako poslední dobou každý rok jsme i letos na přelomu července a 
srpna vyrazili na „lyžařskou“ chalupu do Čenkovic.

Hned na začátku pobytu se nám podařilo rozbít vnitřní křídlo 
okna. spojili jsme příjemné s užitečným a vyrazili na výlet do 
lanškrouna ke sklenáři a na „armádní“ hřiště. k odpočinkovému 
programu již tradičně patří sběr borůvek, letos „okořeněný“ o mož-
nost vidět na vlastní oči zmije, neboť jich, dle sdělení místních, 
bylo víc než dost. to se nám ne a ne podařit a tak jsme v marné 
snaze nasbírali borůvek víc než dost jak na buchty (které mizely 
rychleji, než jak před námi prchaly zmije), tak na marmelády, co 
jsme si odváželi domů. na ohni jsme opékali nejen špekáčky, ale i 
trdelníky a musím říct, že jsme se v technice návinu od loňska dost 
zlepšili. V lomu u Bystřce, kde je bezva koupání byla letos schova-
ná poslední zpráva pokladové hry a kdo ji chtěl získat musel pro 
ni dobrodit. Pak už byl čas zabalit, uklidit chalupu a vydat se na 
zpáteční cestu k domovu. 

Hrazeno částečně z dotace oŠml mmB.



VoDáckÝ Puťák 
teXt: aniČka

letos nebylo do poslední chvíle jasné, kam se vlastně s těmi nej-
mladšími dětmi vydáme. ač byla řeka morava v plánu od samot-
ného počátku, počasí nám v létě nepřálo a pro velké sucho byla 
většina českých řek na hranici  sjízdnosti. Po několika telefonátech 
a dvoudenní kontrole stavu všemožných vodočtů jsme se rozhod-
li, že tu moravu, nebo alespoň její nejvodnatější úsek prostě dáme 
a čtyřdenní výlet z Postřelmova do litovle mohl začít.

moravu už jsme jeli s ostřížema pár roků zpátky a byl to „strašnej 
volej“. jenže člověk se „párkrát“ vyspí a ta traumata odplavou ně-
kam do pozadí, zůstane jen vzpomínka na supr večírky. no a hned 
po prvním úseku se všechny tyto nekonečné pádlovací vzpomínky 
vrátily, protože morava je prostě volej, tečka. ale naštěstí řeka me-
andruje malebným litovelským pomoravím a je se na co koukat. 
každého zaujme něco jiného, my dospělí se kocháme krásou 
okolní krajiny a vychlazeného piva, děti skáčou nadšením,když 
projíždíme kolem padlých stromů a nafouknuté mrtvolky bobra. 
Počasí je, k radosti dětí, blátivé, ale deště se nám na vodě vyhýbají. 
starší děti si splutí oživili jízdou na kajaku, mladší jízdou proudem 
po vestě. celkově se puťák vydařil. Výlet jsme zakončili návštěvou 
mladečských jeskyní a pak už hurá zpět do Brna, chystat se do škol 
a školek, protože tohle je poslední prázdninový týden....

Hrazeno částečně z dotace oŠml mmB.



ČPV ÚHlaVa + rouDnice 
teXt: kryŠtof

V pátek 9. září jsme odpoledne z loděnice vyrazili směrem na Prahu. Praze 
jsme se však vyhli a sjeli jsme, tuším, směrem na Plzeň. celá cesta až na 
tábořiště proběhla bez větších obtíží, avšak náš příjezd byl mírně znepří-
jemněn docela vydatným deštěm, který nás zaléval až do rána. V dešti se 
nám podařilo postavit stany a díky umění a rychlosti stavitelů jsme v nich 
měli i docela sucho. jakmile jsme je dali dohromady, vzali jsme si vybavení 
pro hostinu a šli ji uspořádat do hlavního pártystanu postaveného pořa-
dately. tam jsme se připojili k bující zábavě, zpěvu a obecnému hlaholu, 
pojedli, popili a šťastně se uložili ke spánku. ráno jsme se vzbudili do trošku 
méně deštivého počasí, což nás potěšilo, dopřáli jsme si příjemnou snída-
ni, všechno sbalili a vyjeli jsme směrem ke startu závodu. ten byl několik 
kilometrů proti proudu řeky pod hrází nýrské přehrady. tam jsme nafasovali 
čísla, vyslechli si výklad trati s jejími četnými jezy, v tombole vyhráli skvost-
né ochranné brýle a vystartovali. závod byl příjemný, řeka se zprvu vinula 
příjemnými zákruty a pak se trošku vyrovnala. závodění také zpestřovaly 
již zmíněné jezy. když jsme dojeli, nakrmili a napojili jsme se občerstvením 
zajištěného pořádajícím oddílem z Plzně, sbalili a  často řádně vyčerpaní 
jsme vyjeli směrem do roudnice nad labem potrénovat na tamním vodác-
kém kanále.
Po cestě nás pár uslo, ale na příjezd do krásné roudnice jsme už byli všichni 

vzhůru. krásné historické centrum města právě žilo jakousi zábavou, my 
jsme jím ale projeli, přejeli po místech před labe a zaparkovali v kempu pa-
třícím k zázemí kanálu. tady jsme opět v rychlosti, ale už s krásným počasím 
rozhodili stany, a jali se očumovat slalomáře trénující na kanále. Po chvíli se 
nás pár statečnějších, v čele se stevem, rozhodlo využít příležitosti, když sla-
lomáři dotrénovali a šli si také zapádlovat. trénink na kanále byl velice pří-
jemný.  Únava ze závodu nás rychle přešla a my jsme si mohli naplno užívat 
vylidněného kanálu. zasurfovali jsme si na surfařské vlně, zablbli ve váleč-
cích, ve kterých si i pár odvážlivců zaplavalo a bylo nám dobře. zbytek nás 
sledoval ze břehu a když je to přestalo bavit, šli si zařídit večeri. za chvilku 
jsme tedy skončili s vodními radovánkami a následovali jejich příkladu. Po 
večeři jsme někteří šli prohlédnout zábavu ve městě, a zbytek šel spát. ráno 
jsme se vzbudili, nasnídali a opět se šlo rovnou na věc. kanál tentokrát byl 
k něco plnější a my už o něco unavenějsí, nicméně i tak si myslím, že i tento 
trénink byl velice prospěšný. Před polednem jsme skončili, podruhé sbalili 
stany a vyrazili na cestu domů. opět kousek za Prahou jsme se ještě zastavili 
v centru konzumu na chodově, kde jsme si dali oběd. Po kratším zmatku s 
hledáním svítivými cedulemi nákupního centra zmateného Číhalíka jsme se 
opět naskládali do aut a vyrazili do Brna. tam jsme k večeru zdárně dorazi-
li. celá akce mi přišla moc fajn, Úhlava je příjemné ČPV a roudnice skvělý 
kanál. nezlobil bych se, kdyby nám příští rok vyšlo lepší počasí, ale ani tak to 
nebylo špatné.

Hrazeno částečně z dotace os mmB.



VoDáckÝ maŠkarní Bál 
teXt: aniČka

tato akce je věnovaná památce našeho kamaráda tomáše „Domi-
na“ Hanáka. letos se konal již 34. ročník a všichni jsme se na maš-
karák moc těšili, zvlášť po zrušení loňského ročníků kvůli covidu. 
na tanečním parketu to spolu rozjížděly baletky s čarodějnicemi, 
lesní skřítci, pionýři a spousta dalších zvláštních a nezapomenu-
telných bytostí. myslím, že se maškarák vydařil a tato krásná tradi-
ce bude pokračovat i nadcházející roky...
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