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Zkušenosti zkušených
Robson COMBAT
– „nezničitelné“ kajakářské pádlo!
Když tohoto macka dostanete do
ruky, první dojem je, že s ním můžete
umlátit i nosorožce. K tomu také přispívá jeho váha, nicméně záběr s ním
je velmi příjemný, dobře se protahuje
vodou a je silný v záběru i kontra
záběru. Listy jsou z vrstev kompozitové
tkaniny sycené plastem, nikoli epoxidem jak je běžné, což sice zvedá hmotnost, ale hlavně velmi zvyšuje houževnatost. Výsledkem je sice těžší pádlo,
ale zase máte velkou pravděpodobnost,
že ho uprostřed soutěsky nerozlámete
ani při nešetrném zacházení. Combat
je prostě pádlo, které opravdu vydrží
a to velice dlouho!
Díky vstřícnosti firmy Robson se
pražské pobočce Vodák sport podařilo
získat pár kusů jako stavebnici, tudíž
je zde možno sestavit pádlo přesně dle
vašich představ a vám na míru.
(ks)

CK RA-Zlín
www.ck-ra.cz

zavolejte si o katalog
577 216 990

- divoká voda - Pálavy - kajaky - rafty
- výpravy za poznáním
- horská turistika
- cykloturistika

Na vodě v pohodě.
Robson NRG
S touto lodičkou jsem se seznámil
na Plattlingu, kde jsme ji měli možnost vyzkoušet, tehdy ještě jako prototyp nové rodeovky .Na první pohled
mě vzhledem vůbec nezaujala, ale po
vyzkoušení ve válci jsem okamžitě
změnil názor a prostě se do ní zamiloval. Velice „hodná“ lodička, která se
elegantně a lehce pohybuje ve válci.
Jezdím na ní i řeky, na kterých má
sice jako válcová loď pomalejší dno,
ale plně to kompenzuje točivost a stabilita.
Zvláště na korsické Cody jsem s ní
byl moc spokojený, i když je to řeka
spíš na creekovku. Mírně zvedlé dno
mi umožňovalo snadné vynořování
z průskoků a nepouštělo mě moc hluboko při skocích z vodopádů. Snadná
manévrovatelnost, doplněná velkou
stabilitou, udělala z téhle lodi opravdovou lahůdku. Kdo nevěří, ať si ji
vyzkouší ve válci a kouká, co tahle loď
umí. Můžu ji jenom vřele doporučit.
(vm)

Samozřejmě, že každý kdo jezdí na
vodě, musí mít více, či méně kliku.
Když se před lety na trhu objevila
pádla s žerdí připomínající navíjecí
tyč na rajčata, říkala jsem si, že nikdy
nebudu takový blázen, abych s tímto
experimentem pádlovala.
Avšak uplynulo několik let a při řešení
problému s koupí nového pádla jsem se
nechala přesvědčit lidmi z Vodák sportu, že
když už investuji do pořádného pádla, tak
se vším všudy. A najednou si u mě doma
našlo místo krásné nové pádlo Talon Beta
s klikovou žerdí. Chvíli mi trvalo, než
jsem si ho „osahala“, a pořádně se s ním
sjela. Ale v současné době na něj nedám
dopustit. Jako holčička, která potřebuje mít
kontakt s pádlem mi kliková žerď velice
vyhovuje. Protože v každé pozici jsem si
naprosto jistá polohou listů a to, jak všichni
víme, je při eskymování dost důležité. Ano,
je to otázka zvyku, ale taky posun kupředu.
A než stagnovat na místě na které jsem
zvyklá, raději se budu posouvat kupředu.
s KLIKOU...
(Renata Švábová)

Jako každou zimu, i tu minulou, jsme se připravovali, až se
léto zeptá... Pilně jsme zaučovali
nováčky v eskymáckém umění - jak
se dostat nad hladinu a nemuset
u toho plavat. Některým to šlo lépe,
některým chvilku trvalo než přišli na
to, jak sebou nejlépe škubnout, aby
se eskymák podařil. Ale o tom teď
psát nechci. Píšu proto, že se musím
podělit o to, jak úžasně dokáže voda
lidi sbližovat. Na začátku to byli jen
naši řadoví zákazníci a teď je z nich
parta kamarádů, vodáků. Společně

Hlavní výhru – LOĎ dle vlastního výběru - si odnesl Karel
SVOBODA, druhou cenu – poukaz na nákup vodáckého zboží
v hodnotě 1000,- Kč Martin CABIS
a třetí cenu – poukaz na nákup vodáckého zboží v hodnotě 500,- Kč paní
Věroslava KOVÁŘOVÁ
Další jména výherců již bez
pořadí:
Jan Vintr, Michal Chudoba, Marie
Flochová, Lenka Weitrová, Lukáš
Vágner, Jakub Hofman, Michal
Štosel, Miloslav Ptáček, Josef Dostál,
Hana Wolfová, Danuše Hotyzová,
Petra Sedlářová, Ludmila Schmidlová,
Marek Smysl, pan Zálešák, Petra
Stančíková, Lenka Kovářová, Martina
Horáková, P. Doležel, Jiří Červenka
Všem gratuluji a přeji hodně radosti
z výhry
(tt)

dolaďují techniku pádlování a taky
společně podnikají mnoho zajímavých a někdy i dobrodružných
akcí. Kromě mnoha našich potoků
a říček, které sjeli za jarního tání, se
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Vyšel nový katalog
VODÁK sport
zdarma
2005
na všech prodejnách
Uvnitř katalogu ve formátu A6
naleznete ceník prodejny a půjčovny,
Dobře míněné rady a katalog lodí
Pyrahna, Riot Robson Jackson kayak
v češtině. Navíc přehled vodáckých
akcí na rok 2005 a kontakty na dobré
vodácké cestovky.

už vydali i za hranice naší země.
Díky zvládnutému eskymáckému
obratu jsou „na vodě v pohodě“,
bez stresu z dlouhého a nebezpečného plavání. Málokdy člověk
vidí, že se mu vrací, co udělal.
Tady je to i s úroky. Takže, až
nebudete vědět co dělat v zimě,
doporučuji chodit eskymovat.
Nejen, že se budete na řekách
cítit bezpečněji, ale pravděpodobně se Vám podaří najít partu
lidí se stejným přístupem k životu
a zábavě. Těšíme se na Vás. (ji)

na AllStarovi resp. SuperStarovi!
Na druhém závodě v Kadani byla ve
finále K1M také silná dominance
AllStarů. Tři z pěti, z toho dva na
bedně! O jasné nadvládě Robsnů
TwinTipů v kategorii C1 nemá smysl
psát, to každý rodeář už zná... Kéž
by se tak skvěle dařilo i v následujících závodech Cnawr Rodeo Tour.
Všechny vítězné lodičky lze po
domluvě vyzkoušet na prodejnách
Vodák sport
(ks)
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ÚSPĚŠNÝ START DO RODEOVÉ SEZÓNY
Máme za sebou první dva rodeové závody ze Cnawr Rodeo Tour
a myslím, že Vodák sport team
může být spokojen. V soutěži týmů
s přehledem vede. Nové rodeovky
od Jackson Kayak jsou velmi populární - Star, AllStar i SuperStar jsou
vidět stále více na stupních vítězů.
Krásný pohled byl na Big Air contest na Moravici, kdy byla o AllStary
doslova tahanice, protože každý v
něm chtěl závodit. A tak z asi deseti
závodících kajakářů startovalo pět

KBSPMÏUP

Boat for all

Zdařilé eskymování v Brně na Ponávce - zima 2004/2005

Zkončila HRA O LOĎ a dalších 22 cen
V sobotu 13. 11. 2004 proběhlo na
brněnském výstavišti u příležitosti
výstavy Sport life – BOAT Brno slosovaní celoroční Hry o loď a dalších 22
cen, pořádanou firmou Vodák sport.
Do osudí se dostal každý, kdo včas
odevzdal vyplněný dotazník otištěný
v prvním čísle Prvních vodáckých
novin... Kdo se slosování (plného
emocí, kdy chvíle očekávání střídaly
chvíle zklamání) zúčastnil, potvrdí,
že probíhalo korektně, což zapříčinila především náhodná přítomnost
státního notáře. A tak mně nezbývá
než se na tomto místě omluvit všem,
kterým jsem vítězství ze známosti
slíbil a kteří přijeli na osudné slosování auty, aby si mohli ceny odvézt.
Nakonec vše dopadlo jinak. Poctivost
opět zvítězila a tak zde mohu uvést
jména všech šťastných výherců:



Jízda s KLIKOU

Ahoj vodačky a vodáci,
přejeme vám spoustu příjemných chvil
při čtení třetího čísla Prvních vodáckých
novin. Přicházíme na svět ke konci května
pátého roku třetího tisíciletí. V budoucnu
se na toto jaro bude vzpomínat jako na
vodácky velice příznivé, neboť v našich
řekách, říčkách i potocích tekla ideální
voda od prvního tání až po první opravdová
horka. A tak věříme, že ani Vy jste nezaháleli a máte to svoje první vodácké dobrodružství již za sebou...Příroda nám však
také několikrát připomněla, že na vodě je
pánem ONA. Že není radno s ní bojovat, je
nutno jí porozumět. Naslouchat stejně tak
jejímu vábení, jako varování. Kéž by ty nejsmutnější události letošního jara přivedly
k zamyšlení všechny, kteří na řeku vyráží
s pocitem neporazitelných vítězů.
Nové číslo Prvních vodáckých novin,
které právě držíte v ruce, je opět plné zajímavých informací, příběhů psaných pádlem a termínů, které je dobře si pamatovat.
Děkujeme všem čtenářům, kteří nám posílají své náměty a těšíme se, že se s Vámi
budeme i nadále potkávat, na řekách,
v kempech či v hospodách...
Krásné vodácké jaro a léto Vám přejí
První vodácké noviny

Ahoj všem vodákům,
rok uplynul a je tu čtvrtý ročník velkého setkání vodáků - 4. WW P. Opět
se můžete těšit na vodáckou akci,
která v sobě zahrnuje vše, co vodáky
zajímá. Od jízdy na vodě, testování lodí, Air rodeo tour - rodeo
nafukovaček ve válci, záchrany na

noviny@vodak-sport.cz

divoké vodě, lanové aktivity, soutěže, až po akční promítání, diskuse,
hudbu, pivo a další zajímavá témata.
Pouť se bude pořádat ve dnech
10. - 11. 9. 2005 na kanále pod vodní
nádrží Vír a v místním kulturním
domě. Po sobotním náročném programu až do ranních hodin si užijete v neděli klidnější, avšak neméně
zábavnou plavbu po řece Svratce
z Víru až třeba do Tišnova. Pouštění
vody je přislíbeno. Pořadatelem
je Raft.cz server ve spolupráci
s firmou Vodák Sport, kteří Vás
společně zvou na tuto jedinečnou
akci. V její náplni si určitě najdete
téma, které Vás zaujme. Většina

aneb Kterak kupuje loď strašpytel
Jarní řeky v Jeseníkách nabízely
však více vody než obvykle touto
dobou a já opět po zimě ucítil ten
strašný strach. Koukám na divokou
Divokou Desnou, pak na zapůjčený
kajáček podivného tvaru. Je mi zle,
ale nadšení kamarádi už sedají do
lodí a jede se.
První vlny, první válce a já se
nestačím divit. Nejen že I čtyřka
je neuvěřitelně pohodlná, ale navíc
funguje. Válce díky ohnuté špičce
projíždím téměř po povrchu, stabilitou výrazně překročila moji oblíbenou InaZonu a při prvním zajetí do
vracáku cítím, že já ovládám loďku,
nikoli naopak. Po prvním kilometru
už vím jistě, že Pyranha I 4 je loď
i pro strašpytle. Trochu mě mrzí, že

NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ
VODÁCKÝ SERVER

CO, KDY A KDE

Pyranha I4 – Beránek s tváří vlčí
Již déle než pět let jsem majitelem InaZony 240, kdysi nejprodávanější lodičky vůbec. Jezdím na vodu
s povedenou partičkou, která na
řekách, místo čisté vody a krásného
okolí, hledá především adrenalin
a terény vhodné k překonávaní vlastních rekordů. Mám je rád, proto
s nimi jezdím, ale bojím se. Bojím
se, když oni se těší, oddechnu si
když oni litují, že už je to za námi...
Moje InaZona mě však nikdy nezklamala, byli jsme sehraní, možná jsme
se báli spolu. Ale rok od roku byla
unavenější, rýhy hlubší, sedačka vyviklanější. Zkrátka jednoho dne nadešel čas zakoupit si novou loď. Volba
byla jasná - InaZona 242, mladší
sestra mé osvědčené Pyraňky.
Prodavač ve Vodáku byl však proti.
Prý že mně ukáže něco lepšího.
Když jsem poprvé uviděl Pyranhu
I4, radikálně jsme ji odmítl. Ne.
Lžíce na přídi, ostré hrany na boku,
záď podivně rozdvojená. Nechal
jsem se přemluvit k testovací jízdě.

akcí bude opět fungovat paralelně
a vy si mezi nimi budete moci vybírat dle Vašeho zájmu. Ubytování
bude možné přímo na kanále ve
vlastních stanech nebo po ukončení
promítání nekomfortně na zemi
v kulturním domě. Na kanále se
můžete osvěžit na stánku s občerstvením.
(Petr Ptáček)

Rodeové závody:
18. - 19. 6. Vír
16. - 17. 7. Čunovo
12. - 14. 8. Eurocup – Trója
4. - 5. 9. Sopotnice

Český pohár vodáků:
5. 6. Svratka – Vír
18. - 19. 6. Blanice
3. 9. Úhlava
17. 9. Teplá
18. 9. Střela

Turistické akce:
zřejmě nikdy nevyužiju schopností
kajaku, o kterých mně vyprávěl ten
prodávající chlapík. Ale nemám
potřebu ani touhu stavět se během
plavby na špičku či na záď, natož točit
rodeové figury. Chci jen pádlovat
a nebát se...
Poučení? Konzervativci pozor! Lodě
nových a progresivních tvarů nemusí
být vždy ostré a kousavé jako zuby vlčí!
Nedejte na to, jak vypadají, nebojte se
a vyzkoušejte je. Třeba je v nich ukryto
roucho beránčí...
(strašpytel)

3. 9. Hloučela
10. - 11. 9. Welká Wodácká pouť
1. - 2. 10. Hamerák
15. - 16. 10. Vavřinec
21. - 22. 10. Vodácký bazar Brno
29. 10. Vodácký bazar Olomouc
5. 11. Vodácký bazar Bratislava
10. - 13. 11. Veletrh – Boat Brno
15. - 20. 11. Vodácký bazar Praha

AHOJ na vodě
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Na vodě v pohodě.

Cyklisticko - kanoistický okruh republikou
Časopis Outdoor a firma Warmpeace
vyhlásila veřejnou soutěž o nejlepší
projekt „outdoorové“ akce roku 2004.
Sranda musí být, tak jsem vyplnil
přihlášku. Nikdo nedoufal, že by nás
mohli vybrat. S takovou „ptákovinou“.
Ideou byl cyklisticko – kanoistický
okruh republikou. Na speciálním skládacím vozíku vlastní výroby, zapřaženým za jízdní kolo, dopravit kanoi
k řece, splout co to půjde, pak zas na
kolo, a zase na vodu až do cíle.
Stalo se a byli jsme vybráni. Porotu
prý zaujal neotřelý nápad, ohleduplnost k životnímu prostředí a myšlenka nízkonákladového dobrodružství
v domácích podmínkách.
Bylo třeba jednat. Projekt jsem nazval
Expedice Banán (žlutá laminátová
kanoe vlastní výroby mých rodičů).
Trasa: Vltava: Kralupy nad Vltavou

– Mělník, kolo: Mělník – Mimoň,
Ploučnice: Mimoň – Žandov, kolo:
Žandov – Ústí nad Labem – Rabštejn
nad Střelou, Střela: pouze cca 3 km
v podstatě pěšky korytem, kolo:
Rabštejn – Rabí – Čepice, Otava:
Čepice – Strakonice – Kestřany, kolo:
Kestřany – Boršov nad Vltavou –
Suchdol nad Lužnicí, Lužnice: Suchdol
– Lužnice, kolo: Lužnice – Jemčina,
Nežárka: Jemčina – Veselí nad
Lužnicí, dále po Lužnici do Soběslavi,
kolo: Soběslav – Český Šternberk,
Sázava: Č.Šternberk – Krhanice, kolo:
Krhanice – Hostivice – Kralupy nad
Vltavou
Míry a rekordy:
Termín expedice: 9. – 28. července
Nejvyšší dosažená rychlost s kanoí
(na silnici): 65 km/h
Nejdelší denní trasa: 125km

Celkem najeto na kole: 790km
Celkem najeto po vodě: 225km
Průměrná rychlost na kole: 18,5km/h
Hmotnost „soupravy“ (včetně kola): 75kg
Hmotnost „tahouna“: 68kg
Tolik velmi stručně pro omezené
možnosti těchto novin a práv na zveřejňování časopisu Outdoor. Takže
kdo si chce počíst a třeba se nechat
i inspirovat, číslo 6 je již v prodeji.
(Honza Bulín)

ZALOŽENÍ KAYAK TEAMU
Založením Kayak teamu a vytvořením vlastních klubových stránek
koncem roku 2002 se stala skupinka
nadšenců organizovanou skupinou
vodáků pořádající vlastní programy
a akce, zaměřené na freestylové ježdění
na divoké vodě.
Začalo to nevinně, když jsem se
po letech potkal se svým známým
Markem ve vodáckém obchodě
v Brně. On kupoval jetý plastový kajak
ve Vodák sportu a já se ženou Pálavku
+ vybavení na vodu (pádla, bundy
a neopreny). Říká mi ... co blbneš
kup si kajak. To nemohu, musím se
věnovat rodině, to bych nerozchodil...
odpovídám.
Potom jsme začali jezdit na vodácké
akce v okolí a po republice. Jeho kajak,
má Pálavka a raft. Mělo to ale jednu
nevýhodu. Museli jsme pořád shánět
lidi a výbavu pro ně.
V létě, když zrovna u nás nic
neteklo, nás v sobotu večer napadla
šílená věc. Marek zajistil pro mě plastový kajak a vyjeli jsme na jeden den
na Slovenskou Belou. Byla to nádhera.
Čistá průzračná voda, z které se kouřilo, protože vzduch měl kolem 26°C
a voda tak 4°C.
Měl jsem zpočátku strach, protože
jsem 15 let v kajaku neseděl... Neboj,

na to se nezapomíná, to je jako jízda na
kole... utěšoval mě Marek. A opravdu
to jelo, já to nezapomněl. Kouzlo
plastového kajaku mě učarovalo a já
s Markem začal uvažovat, kde seženu
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lodičku. Do týdne jsem byl držitelem
Necek JIVE a už jsme byli dva co jezdí
na kajaku.
Začali jsme intenzivně trénovat
eskymáky a koncem léta jsme to
uměli točit na 100% i v tekoucí vodě.
Ó jaký to úspěch! K nám se přidali
ještě Honza a Mýdlo a po Hamerském
potoku jsme začali uvažovat o vlastním
klubu a stránkách.
Někdo si dnes řekne, proč jste
potřebovali vlastní klub? Byla to chuť
někam patřit a něco společně tvořit.
V okolí Opavy a Ostravy nic podobného nebylo, tak jsme si to udělali
podle sebe. Sám člověk na vodě není
nic. My jsme byli po registraci Kayak
team Opava.
Naše webové stránky nám sloužily
ze začátku jenom jako fotoalbum, ale
i tak jsme byli rádi, že je máme. Začali
jsme pořádat v zimním období bazény
a když to vodní stav dovolil, jezdilo se
na vodu. Byli jsme jak urvaní z řetězu.
Jezdily se řeky, potoky, prostě co teklo
se jelo.
Bylo to hodně intenzivní a v době,
kdy se teprve oficielně otevíraly řeky,
my měli najeto tolik, co jiný nenajede
za celou vodáckou kariéru.
Naše pověst Kayak teamu se pomaličku roznášela po kraji a kolem nás
se začali objevovat kajakáři samotáři
nebo malé skupinky, co nikam nepatří.
Předávali jsme si vzájemně zkušenosti,
kdo co umí nebo kdo co jel.
Přibrali se noví členové, které jsme
chtěli co nejrychleji naučit všemu,
co budou potřebovat na sjetí WW III
a výše. To je totiž podmínka pro přijetí
nového člena. Umět jezdit trojkovou
vodu a mít vlastní vybavení.
V létě 2004 jsme pořádali společnou
týdenní dovolenou po Rakouských
řekách, kdy jsme si objednali 20 místný
bus a sjeli si Salzu, Isel a jeho přítoky,
Lofrbach (přítok Salzachu).

Dovolená byla pro klub hodně zlomová. Do té doby se dělali akce jenom
na jedno nebo maximálně na dvě auta
a každý se staral sám o sebe. Tady už
byla organizovaná skupina a muselo se
spoustu věcí řešit kompromisy.
Po této akci jsme věděli kdo jaký je
a co umí. Návrat znamenal i to, že
jsem já i Marek začali pracovat nad
novou strukturou webu. Oslovil jsem
našeho kamaráda Aera a popsal jsem
mu, co by náš web měl umět.
Podařilo se mu vytvořit menu
a strukturu, která náš klub změnila
o 100% a posunula ho dopředu. Nová
struktura webu umožňuje aktivní
komunikaci a rychlost dorozumívání
při plánování akci, rychlé vkládání
fotek a textů z akcí, aktuální předpověď počasí, důležitá hlášení o tom, co
je na vodě nového a podobně.
Kayak team jako takový vytvořil
vodácký portál pro jezdce na plastovém kajaku a začal lidem s podobným
zaměřením více sloužit a předávat
informace.
Tyto změny se projevily odchodem
tří členů, kteří se nechtěli na této činnosti podílet, ale dnes vidíme tento
odchod jako ozdravení celého Kayak
teamu. Zůstalo celé staré zakládající jádro + jeden aktivní člen. Celý
team se přezbrojil na krátké rodeovky
a začíná koketovat s rodeovými prvky.
Je to spíše dáno možnosti českých řek,
kdy v létě není moc možností na sjíždění divokých řek. Letos má team za
sebou zimní sezónu na potocích kolem
Bruntálu, kanál v Opavě, Divokou
Desnou, Ostravici, Německý Platlling
a švýcarskou Kiene, Lutschine
a Engstligen. V létě plánujeme týdenní
pobyt ve Švýcarsku u našich vodáckých
přátel a do konce roku určitě všechno,
co poteče.
(Za Kayak team Opava Oskar
www.kayakteam.com)

Na vodě v pohodě.

RECENZE

TOP Creekovky
V posledních letech se i u nás těší
stále větší oblibě tzv. creekové lodě.
Jsou to nosné kajaky na těžkou vodu,
ale vhodné i pro pohodlnou jízdu
na méně náročných tocích. Tvary se
samozřejmě i v této kategorii odlišují, jak mezi různými firmami, tak
i v rámci jedné značky. Vývoj jde
kupředu, hodně věcí se změnilo a přibylo
pár nových a tak vás provedeme aktuální
nabídkou creekovek od firem Robson,
Pyranha, Riot a Jackson Kayak.
Robson - už více jak sezónu vyrábí
úspěšného CHARGERa. Velká loď
pro velké chlapy dobrá i pro vodnaté
řeky norského typu. CHARGER
už si získal řadu spokojených jezdičů. Pro lehčí váhy Robson nabízí
SPORTSTERa, creekovku obratných
sportovnějších tvarů, přitom rychlou
a hodnou. Zkoušeli jsem jí letos na
vodnaté Korsice a dost dobrý.
Pyranha - zkušený výrobce creekovek
vybrousil své modely M3 a H3 snad
k opravdové dokonalosti. H3 se dělá
ve třech velikostech, takže si vybere
každý - od útlé dívky po těžkého obra.
Loďky to jsou ideální i pro ty, co jen
nelítají z vodopádů, ale občas se chtějí
aktivně a sportovně svézt na řece pro
každého. K tomu pomáhá zejména
povedené dno s odsazenou hranou
a celková sportovně snadná ovladatelnost. K vnitřní výbavě není co dodat
- prostě perfektní. M3 se dělá ve dvou
velikostech, jsou to elegantní lodě
s úžasným, dnem udělaným částečně
podle úspěšné H3. Mají dost výtlaku ve
špičkách pro bezpečnou jízdu vodopády
a náročnými peřejemi. Sportovní dno

Když se píše o novinkách ve vodáctví, myslí se nejčastěji na rodeisty nebo
jezdiče těch nejdivočejších vod. Mně se
podařilo najít hned dvě novinky, které
by mohli zaujmout především oko
turisty. První lodičkou, kterou se Vám
pokusím představit je turistický kajak
Master TG z dílny firmy Pyranha.

Délka: 266 cm
Hmotnost: 17 kg
Výtlak: 225 l
Jedná se snad o nejlevnější loď,
kterou tato firma kdy vyprodukovala. Přesto má spoustu unikátních
vlastností, které může pravý turista
na našich řekách ocenit. První takovou vlastností je velmi jednoduchá
vnitřní výbava. Jak se říká, kde nic
není, nemá se co pokazit. Sedačka je
velmi pohodlná a dobře v ní při jízdě
držíme. Je nedílnou součástí lodi, na
což by se dalo namítnout, že nelze
posunovat, ale kdy jste posunovali
sedačku v turistickém kajaku? Aspoň
se nemohou povolit šrouby, kterými
pak do lodi zatéká. Součástí kokpitu
jsou i stehenní opěrky. Střední pěna
je držena drážkami ve dně i v palubě
lodi, takže nepotřebuje další úchytky.
Zajímavě jsou řešeny chytací oka. Jsou
také integrovány přímo do kokpitu
a to dvě na špici a dvě na zádi. Palubě
dominují dvě velké plastiky typické
dravé rybky od Pyranhy, které dělají

loď velmi živou až agresivní. Hlavní
pozornost ale musíme věnovat dnu.
U této kategorie lodí je neobvyklé použití „moderního dna“ známého z playboatů či rodeovek. Loni se objevilo
i u lodí na divokou vodu a to například u H3 a G3. Teď je toto plošší dno
s hranami i na turistickém kajaku
Master TG. Proč? Protože funguje.
Loď s takovým dnem je točivější
při zachování rychlosti oproti lodi
s kulatým dnem. Navíc je také stabilnější
a díky mírnému nástupu boků, není
agresivnější. K čemu je hrana mezi
dnem a bokem? K rychlejšímu zastavení ve vracáku. Prostě zahraníte
a nejedete dál bokem. Hrany lze také využít při přejezdu řeky, kdy loď serfuje a také
pomáhá udržovat přímý směr, který se
někdy u kratších lodí s plochým dnem těžko
drží. Celkový dojem z této lodi mám takový,
že se jedná o povedený turistický kajak
s atraktivním designem, hodný,
nezáludný, avšak poměrně obratný
a hravý. Dle vlasních zkušeností bych ho
doporučil především pro klasické turisty na
našich řekách od ZW až do WW 3-4 a také
pro školy půjčovny, či cestovní kanceláře,
které ocení především jednoduchost, bezúdržbovost a velký vnitřní prostor vhodný
i pro větší a těžší jezdce.

3/První vodácké noviny

ností, které mě na ní zaujaly. První
jsou vyplétané sedačky popruhem.
Jistě všichni známe, že po pár hodinách sezení na dřevěné sedačce už
nevíme jak se nejlépe posadit. Všude
nás to tlačí a mačká. Při testování jsme
si vyzkoušeli, že popruhy jsou pohodlnější a opravdu netlačí. Příjemná je
velmi dobrá stabilita lodi i při zatížení. Je to díky širokému a poměrně
plochému dnu. Díky němu nemá moc
hluboký ponor a je velmi obratná.
Kryté špice, vzdáleně připomínající
indiánku, působí sice v našich zeměpisných „Vydrových“ šířkách poněkud
neobvykle, ale vlny rozráží uspokojivě. Trochu obavy jsme měli z límce
lodi, který není do boků vykrojený.
Při testech se však ukázalo, že borty
jsou dostatečně vysoké a k zalévání
z boku nedochází. Celkový dojem na
mě zanechala tato třímístná kánoe
velmi dobrý. Hopi působí elegantně, je
rychlá, obratná i stabilní. Nosnost má
velkou, co by si mohl člověk víc přát.
Doporučuji pro letní dovolenkové řeky
do WW 1-2. Vhodná i pro půjčovny.
(ji)

Délka: 450 cm
Hmotnost: 35 kg
Nosnost: 250 kg
Druhou lodí, která mě v letošní
nabídce novinek zaujala je otevřená
polyethylenová kánoe pro tři osoby
jménem Hopi od německého výrobce
lodí a pádel Robson. Má několik drob-

INFO Z OLOMOUCE
Tréninky na Hynkově
Zkončila nám zima a tím i vyučování
eskymování na bazéně. Proto jsme se
přesunuli ven a začínáme vyučovat jízdu
na řece. Pro tenhle účel jsme zvolili řeku
Moravu na Hynkově, kde se setkáváme
každé pondělí a středu od 17.00 hod.
Tuto aktivitu děláme zcela zdarma, na víc
Vám půjčíme potřebné vybavení, jak jinak
- taky zdarma. Kdokoli si chce vyzkoušet, co kajak obnáší, jen tak si zapádlovat
nebo se zdokonalit v tom, co už umí, je
vítán ...
(vm)

Plattling
Každý rok, hned na jaře, vyrážíme na
Německý Plattling. Hrozně se těšíme na
tento nejkrásnější a zároveň nejbezpečnější válec, který znám. Od letošního
roku, s sebou bereme i mírné začátečníky, kteří mají zvládnutého eskymáka.
Provádíme takový „rychlokurz“ v náklonech, vylehávání a surfingu. Jelikož tenhle
válec pouští asi za 2 sekundy, co je člověk
pod lodí a hluboký je nejméně 160 cm,
je naprosto bezpečný pro všechny. Stav
vody je možno zhlédnout na webové
adrese www.kajak.at
Minimální stav je 160 cm, ale nemusíte se bát ani při 240 cm. Válec je stále
bezpečný, jen se "trošku" zvětší. Jakékoliv
dotazy o stavu vody, ježdění na Plattlingu
apod.rád zodpovím na olomoucké prodejně Vodák sport.
(vm)

NEJEN VODOU ŽIV JE VODÁK

TERMÍNY FOLKOVÝCH FESTIVALŮ
s hodnou hrankou usnadňuje ovládání
náklony. Vnitřní výbava lodí je tradičně
komfortní, zkrátka od Pyranhy.
Riot - má letos v nabídce kromě populárního SNIPERa také úžasné krátké
loďě pro spíše menší průtoky excelující na
skocích a technických místech. Ideální na
Korsicu je dlouho očekávané MAGNUM.
Tato velká ráže vychází ze SNIPERa je
delší pro větší rychlost a lepší chování na
vodnatých řekách, má větší prohnutí pro
dobrou točivost a ovladatelnost. Plošší
dno s jemnou hranou je vynikající pro
technickou jízdu. Po dlouhé době testování a dolaďování je MAGNUM konečně
i u nás.
Jackson Kayak - doladil svého
ROCKERa. Creekovka na těžkou vodu
nezáludných tvarů, co podrží i v náročných situacích. Víc o ní zatím nevíme,
těšíme se, až se u nás objeví.
(ks)

14. 5.
28.5.
27.-28. 5.
3.-5. 6.
4. 6.
2.-5. 7.
2.-5. 7.
8.-9. 7.
8.-9. 7.
14.-16. 7.
15.-17. 7.
29.7.-14. 8.
13. 8.
18.-20. 8.
25.-28. 8.
27.-28. 8.
17. 9.
13. 8.
19.-20. 8.
26.-27. 8.
24. 9.

Folkový kvítek
Kolínský ostrov
Slunovrat
Jablonský Medvídek
Kamarádi orlických ozvěn
Zahrada
Porta 2005
Festival slunce
Festival na Pomezí
Folková růže
Coutry Vojtěchov
Prázdniny v Telči
Setkání 2005
Muzikantské žně
Mohelnický dostavník
Folková Ohře
Babí léto na Kysilce
Tovačovský portál
Újezdské babí léto
Horácký džbánek
Svojšický podzim

Konopiště
Kolín
Pardubice
Jablonné nad Orlicí
Dobruška
Náměšť na Hané
Jihlava
Strážnice
Dolní Lomná ve Slezku
Jindřichův Hradec
Vojtěchov
Telč
Konopiště
areál Sokolík u Ostravice
Mohelnice
horní hrad Hauenštejn
Kyselka (koupaliště Bílina)
Tovačovský zámek
Dolní újezd u Litomyšle
Žďár nad Sázavou
Svojšice
(zdroj: internet)

Čerstvě natřeno
... je název nového CD Martiny
Trchové, mladé a nadmíru talentované
písničkářky z Prahy. Jsou – li mezi
Vámi tací, kterým jméno Martina
Trchová nic neříká, čtěte pozorně.
Od roku 2001, kdy ji na písničkářské
výsluní vyneslo vítězství na festivalu
Folkový kvítek, je Martina neodmyslitelnou ozdobou velkých i malých folkových festivalů. Není divu. Je loňskou
držitelkou autorské Porty z Ústí nad
Labem, vyhrála interpretační Portu
z jihlavského finále a je vítězkou soutěže písničkářů o Krtečky z Náměště
na Hané. Martinu potkáte nejčastěji na
jevišti společně s její dvorní flétnistkou
Karolínou Skalníkovou. Nutno říct,
že jejich koncert je nejen příjemným
pohlazením na duši, ale také krásným
zážitkem pro oko.
V současné době ji můžete potkat na
pódiu také se skupinou Neřež (Zdeněk
Vřešťál a Vít Sázavský) či seskupením

KOA. Výborní muzikanti z těchto
kapel byli také hosty na novém CD,
které vyšlo v květnu u brněnského
vydavatelství Indies. V Brně se také
za přítomnosti kapely KOA uskuteční
křest tohoto výjimečného CD a to
ve středu 29.6.2005 v Kudrnově hospůdce Na cestě. Firma Vodák sport se
společně s CK Kudrna podílí na přípravách a finančním zajištění tohoto
koncertu, který slibuje všem příchozím
nezapomenutelný zážitek...
Srdečně zveme všechny příznivce
krásné muziky.
(tt)
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