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Vítejte na brněnském
výstavišti
Šesté vydání Prvních vodáckých
novin vychází u příležitosti konání
dalšího ročníku veletrhu SPORT life.
Mezinárodní sportovní veletrh SPORT
Life patří mezi nejvýznamnější sportovní akce svého druhu ve střední
Evropě. Nabízí ucelenou podobu
prezentace sportovního vybavení jak
pro aktivní, tak i pro zájmové sportovce a již tradičně ho provází bohatý
doprovodný program. SPORT life se
koná současně s výstavou Boat Brno
a Caravaning Brno. Společně tak tvoří
trojlístek veletrhů, které v minulém
roce přivítaly téměř 40 000 návštěvníků z 28 zemí světa. Není divu, vždyť
se v brněnském areálu plném nových

moderních výstavních hal sešlo na 268
vystavovatelů z 11 zemí.
Firma VODÁK sport se účastní
tohoto brněnského veletrhu již od jeho
vzniku. V letošním roce tedy již po
páté. Zatímco v minulých letech jste
stánek plný barevných lodí a pestrého
vodáckého vybavení mohli najít v pavilonu Z na výstavě BOAT Brno, letos
se VODÁK sport přestěhoval do centra
outdoorového dění, na veletrh SPORT
life do pavilonu A1. Těšíme se na Vaši
návštěvu a přejeme všem návštěvníkům
brněnského výstaviště hodně nečekaných sportovních zážitků a spoustu
inspirace pro sportovní vyžití.
(tt)
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Co už nestihnete
Welká Wodácká pouť

www.sport-life.cz

www.boat-brno.cz

9–10. 9. se pod přehradou ve Víru
konala již tradiční Welká Wodácká
pouť. Co do počtu účastníků byla
WWP 2006 nejnavštěvovanější
v její pětileté historii. Přispěl k tomu
bohatý celodenní i celovečerní program, vynikající levné občerstvení
a v neposlední řadě také hodnotné
výhry od opravdu štědrých sponzorů. Vždyť vítězové AIR rodea
i vítěz tomboly odjeli na zájezd na
Slovinské a Rakouské řeky i hory.

www.caravaning-brno.cz

9. - 12.11. 2006
Brno - Výstaviště

Je na českých řekách bezpečno?
aneb co všechno se dělá pro zvýšení bezpečnosti na vodě

ÚVODNÍK
Ahoj všem sportovcům
Když jsme naposledy spatřily světlo
světa, všechno kolem řek kvetlo a koryta se plnila vodou z tajícího sněhu.
Byl duben a všichni jsme netrpělivě
očekávali, jakáže ta letošní vodácká
sezóna asi bude. A teď? Jen se podívejte. Horské bystřiny už ze všech stran
obklopuje jinovatka, lodičky se věší do
garáží a na půdu, řeky osiřely. Čeká je
zimní a nutno říct, že zasloužený odpočinek. Vždyť v roce 2005 vyjelo na zdejší
české toky opět více vodáků než v minulých letech. Kdyby Vás – milé vodačky,
vodáky a vodáčata někdo spočítal, asi by
se hodně divil. Jsme rády, že Vás stále
přibývá. A jsme šťastny, že nás čím dál
častěji berete s sebou na Vaše cesty za
vodáckým dobrodružstvím.
V tomto „veletržním“ čísle Vám přinášíme nejen ohlédnutí za právě končícím
létem, ale rozhodly jsme se Vás zlákat
k jednomu z nejkrásnějších zimních
sportů – k běhu na lyžích. Poprvé v nás
můžete najít Zimní přílohu s cennými
informacemi pro běžkaře.
Přejeme příjemné počtení a krásnou
Ladovskou zimu
Vaše První vodácké noviny

Začnu trochu
netradičně citátem J. V. Stalina:
„Když zemře jeden
člověk, je to tragédie, když zemře
milion lidí, je to
statistika.“
Smutná statistika posledních sedmi
let. 1999 – 2 oběti, 2000 – 3 oběti,
2001 – 5 obětí, 2002 – 5 obětí, 2003 –
3 oběti, 2004 – 5 obětí, 2005 – 9 obětí,
2006 – 4 oběti. Převzato z www.raft.cz
Aby toho nebylo málo, tak si na nás
vždy s gustem smlsnou média při každé
tragedii. To vše nás v očích nevodáků
staví do pozice hazardérů se životem.
Vysoká cena pojistného do zahraničí
na WW odráží předešlá čísla. Vraťme
se k našim říčkám a potokům. Ani na
nich v žádném případě nepanuje anarchie.
Pravidla o chování v říčním provozu jsou dány vyhláškou Ministerstva
dopravy č. 344/1991 Sb. Mnoho
vodáků si myslí, že jejich plavba na
řece či potoku nepodléhá žádným
pravidlům či vyhláškám. Opak je však
pravdou. Plavebně provozní podmínky
pro provozování plavby stanoví prováděcí předpis k zákonu č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě – vyhl. č. 344/
1991 Sb. tzv. Řád plavební bezpečnosti,
vydaný býv. FMD České a Slovenské
republiky.
Zvýšením bezpečnosti se intenzivně

zabývá ČSK sekce vodní turistiky. Byly
obnoveny licencované kurzy Instruktor
a Cvičitel vodní turistiky a raftingu.
Těm, kdo úspěšně kurz zakončí a je
členem vodáckého oddílu, ČSK proplatí cenu kurzu. Dále ČSK hradí jeden
kurz ve Vodní škole záchrany Petra
Ptáčka. Tím si svaz zajistil další generaci kvalifikovaných vodáckých vedoucí
v oddílech. Dalším výborným počinem
svazu bylo vydání barevné laminované
kartičky s první pomocí a nejdůležitějšími vodáckými zásadami. Hrany
nejsou kryté, pro nošení ve vestě je
potřeba znovu zalaminovat. Další chvályhodný krok: Hydromagazín vydal ve
3 čísle neprodejnou přílohu Hydrospeciál: na vodu bezpečně a v pohodě.
Je zde popsáno vše co potřebuje člověk chystající se poprvé na vodu vědět
(půjčovny, obtížnosti řek, možnosti
nebezpečných překážek na řece, vybavení, atd.) a umět (technika jízdy atd.).
Tato příloha byla přes léto bezplatně
k dispozici ve vodáckých půjčovnách,
prodejnách a kempech.
Petr Ptáček je autorem trochu
netradičně pojaté knihy: Bezpečně na
tekoucí vodě. Kniha vyplnila již dlouho
trvající mezeru v oblasti záchrany.
Vřele doporučuji všem, kdo to myslí,
nejen se svojí bezpečností vážně.
Miroslav „Kuře“ Svoboda píše knihu
o taktice a technice jízdy na WW, tak
se máme ne co těšit.
Ahoj Jirka „Anděl“ Kubálek

Podzimní vodácké bazary

Tradiční výprodej použitého
vodáckého vybavení v Brně, Praze,
Olomouci a Bratislavě. Kdo nestihl
využít příležitost levně koupit a výhodně prodat jakékoli vodácké vybavení, další možnost bude mít už na
jaře 2007.

Co ještě stíháte
Eskymování

V Brně, Olomouci a Praze probíhají od listopadu do března oblíbené
kurzy eskymování. Informujte se na
jednotlivých pobočkách a nenechte
si ujít možnost naučit se přes zimu
základní záběry, eskymácké obraty či
rodeové figury.

Školení –
mazání běžeckých lyží

NOVINKA v Brně – čtěte Zimní
přílohu, dozvíte se víc.

Vánoční setkání

Srdečně zveme na tradiční
Vánoční setkání v Brně. Předvánoční
večer, kdy o vodě ani o sportu
nepadne jediné slovo. Po duši nás
tentokrát pohladí divadelní soubor Brnkadla. Máme se nač těšit.
Výtěžek Vánočního setkání bude
opět věnován občanskému sdružení
Kontakt bB.
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Na vodě v pohodě.

Expedice Jenisej 2006

Před zhruba dvěma měsíci přistála na pražské Ruzyni poslední
část výpravy, která si dala za cíl sjet
na vlastnoručně vyrobených katamaránech horních 250 km řeky Jenisej
v republice Tyva. V počtu osmi členů
výpravy jsme dle plánu přistáli 30. 6.
na Irkutském letišti (10 dní před tragickou nehodou ruského letounu na
tomtéž letišti). Vzhledem ke ztrátě
jednoho ze zavazadel jsme byli nuceni
jeden den zůstat v Irkutsku, ale naštěstí
batoh i s jedním válcem dorazil v pořádku. Dalších 530 km do Sajanské
vesnice Orlik proběhlo bez větších
problémů.
Odtud byla cesta, která nás měla
přivést až k samému úpatí vysokých
hor Sajany, sjízdná jen na korbě gigantického náklaďáku ruské výroby Zil.
Celodenní pouť se neobešla bez několikerého zapadení v bažinách či bez

adrenalinového brodění rozvodněných
řek. Posledních 70 km zbývajících k jezeru Kara-balik, odkud Jenisej vytéká,
nebylo možné absolvovat jinak, než
pěšky.
Vzhledem k množství zavazadel
jsme byli nuceni, i za cenu jednodenního zdržení, najmout koně, což se
nakonec (vzhledem k množství jinak
nepřekonatelných brodů) ukázalo
jako veliké štěstí. Následovalo třídenní putování přes hory a husté lesy
v prudkých deštích, přes rozvodněné
toky a v neustálé přítomnosti miliónů
komárů. Poslední den jsme vyrazili
dokonce v neoprenových oblecích
a dorazili až pod poslední sedlo, které
bylo nutné přelézt a dojít tak ke Karabaliku. Sedlo, stejně jako zasněžené
vrcholky, bylo zasypané množstvím
nového sněhu. Nebylo tedy velkým
překvapení, když druhý den sníh zasypal i náš tábor. Počasí ani náhodou
nevěstilo žádnou změnou k lepšímu,
stoupala obava z rozvodněných toků.
Nezbylo jinak, než další den čekat na
zázrak ve stanech. Když však i další
den nepřestávalo pršet, bylo nutné
zvážit pokračování naší cesty.
Na jedné straně byl náš cíl v podstatě na dohled, na druhé straně stoupala obava z velké vody v Jeniseji.
Pravděpodobnost, že budeme muset
čekat, až voda opadne, byla čím dál
větší. Tato myšlenka se však vůbec

Další rodeová sezóna je za námi
Když se za ní poohlédneme, byla jiná
než jindy. Z velkých masových závodů se
staly menší a komornější, rozhodně ale
neklesly na kvalitě. Ba naopak. Všechny
závody byly perfektně připraveny a také
závodníci předváděli excelentní výkony.
Nad některými otočkami, obraty, vzlety
či jinými figurami zůstával rozum pozorovatele stát. Ve VODÁK sport teamu
zářila hlavně naše jediná mistryně
světa v rodeu na divoké vodě Katka
Migdauová (letošní vicemistryně ČR
K1Ž) a úžasný Honza Bubník (letošní
mistr ČR K1M), který je již několik
let českým reprezentantem. Neztratili
se ani ostatní členové teamu – Dušan
Bubník (letošní vicemistr ČR K1 OB),
Petr Prause, Jirka Šťastný (letošní mistr

ČR K1 OB), Kosatka, Kopeček, Ondra
Husák, Kšána ml. a další. Celý VODÁK
sport team skončil v celkovém hodnocení českého poháru rodea na krásném
druhém místě.
Vítěznému teamu gratulujeme a příští
sezónu slibujeme sladkou pomstu.
(js)

DĚKUJEME
VODÁK sport - pořadatel tradiční akce
Weleká Wodácká Pouť děkuje

VŠEM PARTNERŮM WWP 2006

CK RA-Zlín

neslučovala s termínem odletu první
skupiny expedice. Po dlouhých a těžkých rozhovorech padlo konečné rozhodnutí rozloučit se ze snem výpravy
– s řekou Jenisej. Od tohoto okamžiku
můžeme jen spekulovat, jak by vše
dopadlo.
Jisté je, že nám pro návrat do civilizace zbývala jediná cesta – pětidenní
putování po řece Tise, přestože jsme
o ní neměli žádné informace. Nezbylo
než smontovat katamarány (tři nafukovací válce propojené duralovou
konstrukcí) a vydat se po ní údolím
dolů...
Lehce rozvodněnou trojkovou řeku
jsme sjížděli s velikou opatrností tak,
abychom si mohli případná nepřehledná místa prohlédnout. Už po
pěti kilometrech nás čekal desetimetrový vodopád a náročné obnášení po
břehu. Po vodopádu už naštěstí nenásledovalo žádné vyloženě nebezpečné
místo a opatrnou jízdou jsme po pěti
dnech i s jednodenním výstupem na
nedalekou bezejmennou horu dorazili
k soutoku s řekou Oka nedaleko „naší“
vesnice Orlík. Při druhé návštěvě této
vesnice jsme zjistili, že velká voda
Jeniseje odnesla několik stavení, jedinou příjezdovou cestu a elektrické
vedení. Zjistili jsme informace o dalších vodáckých možnostech, dokoupili
zásoby, demontovali katamarány a nechali se převézt asi 100 kilometrů na

další řeku – IRKUT. Opět jsme postavili plavidla a vyrazili na řeku. Čekalo
nás dalších 80 km plavby. Začátek řeky
představoval divokou, technickou vodu.
Pod skálou se zlomily u jednoho katamaránu dva příčníky a duralové trubky
jsme museli nahradit břízou. Než jsme
dojeli do cíle, čekal nás ještě občasný
hustý déšť, výměna dalšího prasklého
příčníku a protržené dva válce, které
nebylo možné dál opravit. Dojeli jsme
tedy na klasických dvouválcových katamaránech, jejichž ponor byl – se čtyřčlenou posádkou a všemi zavazadly –
opravdu veliký. Tím skončila vodácká
část výpravy a následovala relaxace
nejprve u teplých pramenů a následně
u jezera Bajkal.
I přes nesplnění našeho cíle – splutí
Jeniseje od pramene, hodnotíme
výpravu jako zdařilou. Otestovali jsme
pro nás dosud neznámé katamarány,
které poskytují možnost pěšího přesunu „na těžko“. I přes nepřízeň počasí
se nám podařilo splout 2 krásné sibiřské řeky Tisu a Irkut.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem účastníkům výpravy za zodpovědný přístup, týmovou spolupráci
a veselou náladu, která nám pomohla
překonávat překážky a vytvořila tu pravou cestovatelskou pohodu.
Veliké díky patří rovněž všem, kteří
pomohli při organizaci a přípravě celé
výpravy.
(Vojta Zvěřina)

TIP na výlet
Rozloučit se s vodáckou sezónou
se dá různě. My jsme se rozhodli využít jednu s překrásných podzimních
nedělí k vyjížďce po řece Moravě. Cíl
plavby byl od začátku jasný: Soutok
Moravy a Dunaje. Start plavby jsme
postupně posouvali od hraničního
přechodu v Kútech, ke Svatému
Jánovi a na nakonec jsme náš seekajak nafoukli v Malackách. Měli jsme
tak před sebou necelých 25 km plavby
po klidné, ale stále poměrně rychle
tekoucí řece Moravě.
Kromě nádherných pohledů na
podzimní krajinu jsme obdivovali klid
na řece i kolem ní. Vždyť za celodenní
plavbu jsme potkali jen pár opuštěných rybářů.
Po zhruba pětihodinové platbě
se před námi konečně objevila charakteristická silueta Děvína. Soutok
Moravy a Dunaje pro nás byl toho
dne prvním adrenalinovým zážitkem.
Sotva jsme překonali ostré rozhraní,
nahnal Dunaj naši loďku do podivného víru. Sotva jsme se z tohoto
nikde a nikdy nekončícího vracáku
dostali, objevila se proti nám jedoucí
raketa – oblíbený a hlavně hodně
rychlý dunajský dopravní prostředek.
I tady vše dobře dopadlo a díky šikovnosti kapitána rakety jsme se dokázali
vyhnout i na tak úzké řece, jako je

Dunaj před Bratislavou. V metropoli
našich nejbližších sousedů jsme také
poslední letošní plavbu zakončili.
Vřele doporučuji všem romantikům.
(tt)

HORY
KOLA
MOTORKY
Kavkaz (Elbrus, přechod),
Ťan Šan, Krym, Černá Hora, Korsika, Island, Madeira, Ekvádor,
Patagonie, Nový Zéland,
Austrálie, Indie – motorky,
Ladákh, Kašmír, Sikkim…
• víza do Ruska, letenky •

tel. 776 628 767

www.rajbas.cz

Na vodě v pohodě.

Vodu nezajímá, že ty už nemůžeš…
aneb eskymování v Olomouci

Pokud vás někdo bude učit eskymáka
a uslyšíte tuhle větu, tak to s vámi
myslí naprosto vážně. Buď vás chce
utopit, nebo něco pořádně naučit.
V případě eskymování s Vildou je
správná druhá varianta. Nebojte se, až
tohle někdy uslyšíte, věřte, že už něco
málo umíte, protože na začátečníky je
Vilda strašně moc hodný.
Nechá vás nastoupit do lodi, a po
drobné instruktáži vás otočí hlavou
dolů, abyste si vyzkoušeli, jak správně
opustit loď. Vyzkoušíte si, že to jde
a máte tam dole spoustu času. Jsou
ale i lepší způsoby: například vystrčit
ruku nahoru, aby vám kamarád mohl
dopomoci a zachránil vás tak od zdlouhavého a nepříjemného vylévání vody
z lodi a znovunasedání.
Následuje seznámení s klíčovou částí
eskymáckého obratu „kyčloškubu“, na
jehož zvládnutí závisí vše. Když už víte,
jak na to, tak si už jen o hranu bazénu

vylepšujete otáčení loďě pánví, až vám
stačí už jen lehká opora malíčku.
Nastává vytoužený okamžik, kdy si
berete do ruky pádlo a zjišťujete, že
vám chybí onen pověstný „pevný bod“.
Stačí se ale naučit takový (na první
pohled hodně podivný) pohyb pádlem.
Pokud ho uděláte správně, zajistí vám
klouzající list dostatečnou oporu pro
eskymování.
A nyní je čás se naučit speciální zlepšovák. Je to dopředný výleh na pádlo,
který vám umožní dokončit zdárně
i mírně nedotočeného eskymáka. Po
tomto výlehu máte připravené pádlo
vpředu na záběr, což oceníte v těžké
situaci kdy eskymujete třeba ve válci
nebo proti skále (opravdu to funguje).
Pokud chcete, může vám být na požádání dopřáno malé či velké Lipno. Loď
se uchopí za záď a následující chvíle si
s vámi kamarádi pohrávají jako nejdivočejší voda. Až teď zjistíte, jak dobře
(nebo špatně) na tom jste a zda-li ustojíte, když vás v půlce eskymáka někdo
hodí zpátky nebo, když si pod vodou
chystáte pádlo, začnou s ním rumplovat (ne)známé síly. Ve chvíli kdy polevíte a máte to štěstí, že skončíte hlavou
nad vodou může zaznít poznámka
„vodu nezajímá, že…“
Na bazéně se učí i základy vodního

rodea. Obzvláště v začátcích pak máte
zaručeno, že skončíte nechtěně hlavou
dolů častěji než byste vůbec čekali.
Zase vás to ale nutí eskymovat z nezvyklých pozic, kdy to nejméně čekáte,
což je opravdu skvělý trénink.
Až vás to omrzí, tak si zkuste vyzkoušet jinou loď a uvidíte, že najednou se
eskymuje trošku jinak (něco jde obtížněji, něco lehčeji, ale stále je to jen
o tom srovnat si pádlo, škubnout kyčlemi a skončit hezky vpředu nachystaný na cokoliv...)
Láká vás to? Tak se přijďte mrknout na Olomoucký bazén a uvidíte.
Eskymujeme od listopadu do března
každou středu večer a v sobotu
dopoledne. Málo komu se to povede
napoprvé, ale po třetím nebo čtvrtém
bazéně už to určitě zvládnete.
(tt)
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ČEŠI se ve vodáckém
byznyse

rozhodně neztratí

V září proběhl v německém
Norinberku další ročník specializovaného veletrhu KANUmesse. Vzhledem
k ideálním termínu se zde setkávají
téměř všichni velcí hráči v oblasti
výroby a prodeje vodáckého vybavení.
Zarážející a potěšující je množství
českých výrobců, kteří se této výstavy
účastní a jejich expozice jsou vynikající českou vizitkou. Ze stovky vystavovatelů jich celých 10 % tvořili „čistokrevné“ české firmy. Držíme jim palce,
aby se na evropském vodáckém výsluní
hřály co nejdéle.
(tt)

Kdo je Kateřina Migdauová?
Myslím, že jsem normální holka,
které je 21 let a žije ve Šlapanicích,
což je malé městečko u Brna. I když by
se dalo říct, že se teď nacházím spíš
v Praze než doma. Studuji, zatím ještě
druhý ročník, Fakulty tělesné výchovy
a sportu, se zaměřením na učitelství
pro střední školy matematika a tělocvikem. A co je asi předmětem tohoto
rozhovoru, nejvíc ze všeho mě baví
pádlovat a to byl taky trochu důvod jít
studovat do Prahy. Je tam kanál, trochu více možností a lidí, ale na Brno
samozřejmě nedám dopustit! Hlavně
je v Praze víc lidí, co se točí kolem
Freestyle na divoké vodě.
Od kdy vlastně jezdíš a jak jsi se
k vodě dostala?
Na vodu jezdím vlastně od malička
(s rodiči na kanoe), na základní škole
následoval brněnský dětský oddíl a pak
už různé výlety s kamarády…
Co máš na vodě nejraději a naopak
bez čeho by jsi se obešla…
Asi neumím říct co mám nejraději…
těch věcí je samozřejmě spousta, proto
mě to taky baví a snad ještě dlouho
bavit bude. Člověk se někam podívá,
potká zajímavé lidi, pozná dobré kamarády a dělá něco, v čem se může zlepšovat, „hecnout“ se, být v nebezpečí,
být blízko „úspěchu“. Rozhodně bych
se obešla bez té hrozné zimy, která je

na vodě běžná, zvlášť v našich českých
podmínkách. A taky bez některých
nepříjemností jako jsou úrazy atd.
i když v takovou chvíli si zase uvědomím spoustu důležitých věcí. Náš
sport nemusí být nebezpečný, když se
dodržují určitá pravidla.
Prozradíš nám kde se dá dobře pojezdit a kam by jsi se chtěla podívat?
Protože jezdím jak freestyle tak divokou vodu tak snad nejlepší podmínky
v Evropě jsou v Norsku, tam se mi
líbilo hodně a ráda bych se tam vrátila. Ale na jaře je kde pojezdit i v ČR
a nemáme to daleko ani do Rakouska.
Vždycky záleží na stavu vody atd.
Opravdu bych se chtěla podívat na
Nový Zéland a do Kanady, kde se
mimo jiné koná příští rok MS v rodeu.
Loni jsem také tak trochu začala jezdit
na kayakcrossy a to je další věc, která
mě do budoucna láká.
Na co jsi nejvíc pyšná?
Když to vezmu z pohledu ježdění
na vodě, tak přesně nevím. Pokaždé
když něco sjedu jsem na sebe tak troch
„pyšná“ a když se mi to podaří sjet
čistě a tak jak jsem chtěla, je to o to
lepší. A tenhle super pocit můžete na
vodě zažívat pořád! No a z rodea je
to asi 1. místo na MS v Grazu 2003
v juniorkách, 2. místo na ME v Sortu
v ženách. Ale když se mi povede třeba

nějaká nová figura tak mě to taky moc
baví!
A co letos?
Letos jsem byla 2. na evropském
poháru v Augsburku, 1. na EP v Sopotnici, 2. na MČR v Praze v Tróji a 5. na
ME v Nothinghamu.
Nějaký recept na vyhrávání?
Myslím, že člověk musí být v pohodě hlavně psychicky, protože systém
postupu do semifinále, finále a úzkého
finále je docela obtížná. Samozřejmě
pomůžou rady a podpora zkušených
kamarádů. Pak to chce mít trochu
naježděno a to se mi zatím v poslední
době nedaří, chtěla bych jezdit víc
a mít na to víc času, nejde tu úplně
o trénink, ale o strávený čas na vodě
v jakékoliv podobě…
Co sponzoři máš nějakou podporuje
při tvých závodních aktivitách?
V roce 2006 jsem se vrátila do
teamu k brněnské firmě VODÁK
sport, u které jsem před několika lety
začínala. Hlavně jsou kamarádi, kteří
mě tak nějak přivedli k vodě a posléze
i k rodeu. Asi 3 roky jsem jezdila
za firmu Liquidlogic. Nyní mě stále
podporuje firma NONAME (český
výrobce „špricek“), firma Galasport
(český výrobce pádel) a nově firma
Pyranha (anglický výrobce lodí, který
je v Čechách zastoupen právě VODÁK

sportem). Samozřejmě mě podporuje
moje rodina a kamarádi, bez kterých
by to nešlo.
Co bys poradila nováčkům na vodě?
No to je jasný. Že je to prostě nejlepší sport. A vážně. musí začít od
začátku a nic nevynechat, nehrnout se
hned na rodeovou krátkou loď nebo
na těžké sjezdy řek, naučit se pádlovat,
eskymovat, číst vodu a hlavně najít tu
správnou partu, která mu vyhovuje
a které vyhovuje i on. A to, aspoň myslím, se mě podařilo.
(js)
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Na vodě v pohodě.

ZIMNÍ PŘÍLOHA

VODÁK sport se během zimních měsíců již třetím rokem specializuje na vybavení pro BĚH NA LYŽÍCH. Za tu dobu si VODÁK sport získal spoustu spokojených zákazníků. V letošním roce čeká milovníky bílé stopy příjemné překvapení
v podobě velkého výběru oblečení pro běžkaře od světových i méně známých
firem. Odborná rada personálu a servis na počkání je již v prodejnách VODÁK
sport samozřejmostí.
Jedna z novinek v sortimentu jsou běžky a běžkové boty od firmy MADSHUS.
Díky Kateřině Neumannové zná tuto norskou firmu téměř každý. Málo kdo však,
že zrovna MADSHUS přináší na běžeckou scénu převratnou novinku. Systém
upevnění vázání NIS.

NISová Revoluce

Bílá stopa

od Madshus

Možná jste loni při sledování
závodů světového poháru slyšeli, že
Katka Neumannová jede na běžkách,
k nimž není vázání přišroubováno, ale
jen jaksi položeno. Neuplynul ani rok
a tento „zázrak“ je již k mání ve všech
dobrých běžeckých prodejnách. A o co
vlastně jde?
Systém NIS (Nordic Integrated
System) se skládá z desky NIS a vázání Rottefella R4 NIS.
Tenká deska NIS je již z výroby
pevně a nenávratně přichycena k lyži
v místě určeném pro vázání. Vázání R4
NIS (verze klasik i skate) se dodává
zvlášť, neboť nový systém umožňuje
rychlou a snadnou instalaci vázání
přímo na lyži, bez šroubů, pouhým

“zacvaknutím”. Vázání se zakládá na
technologii NNN, takže do něj padnou
veškeré modely bot s profilem NNN.
Přestože výhody tohoto systému
využijete pouze při kombinaci lyží
a vázání se systémem NIS, dají se
použít i tradiční šroubovací vázání od
firem Rottefella i Salomon.
Výhody systému NIS v porovnání
s tradičním řešením:
• Naprostá integrace lyže a vázání
a z toho plynoucí těsný kontakt mezi
lyží a vázáním zajišťující optimální
stabilitu, ovládání lyže a odraz.
• Vázání lze uzamknout do 5 poloh,
podle toho jak to lyžaři vyhovuje.
Od centrální středové polohy lze
posunout o dva stupně dopředu

pro lepši odraz při tratích s větším
stoupáním, nebo o dva dozadu aby
lyžař získal lepší skluz na rovinatých
tratích, záleží pouze na individuální
technice lyžování.
• Toto vázání nijak neomezuje konstrukci lyže ba naopak je lyže odstraněním podložky pod vázáním až
o 50 g lehčí a zvětšila se tím i křivka
ohybu a to prospívá snadnějšímu
ovládání a vyšší rychlosti lyže.
Přejeme novince od firmy
MADSHUS hodně úspěchů!
(tt)

NOVINKA
Jako zcela novou a ojedinělou službu
pro zákazníky jsme se v Brně rozhodli pořádat pravidelná ŠKOLENÍ
na téma: příprava, mazání a údržba
běžeckých lyží. Školení jsou určena
pro turisty i sportovní běžkaře, kteří
si chtějí jízdu v bílé stopě skutečně
užít. Všichni známe pocit, kdy počasí
je ideální, stopa jako když střelí, ale
lyže pod námi kloužou, drhnou a nejedou. Vyvarujte se takovým nepříjemnostem a informujte se na prodejnách
VODÁK sport v Brně nebo na tel. čísle
545214430.
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NEJEN VODOU ŽIV JE VODÁK

„KDO MAŽE
TEN JEDE“

šškolení na téma

příprava, mazání a údržba běžek

Každý lichý čtvrtek od 16 h
VODÁK sport u Vaňkovky
Dornych 25a
Informace: 545 214 430

Běžecké lyžování se v poslední době
stává stále populárnější sportem snad
ve všech zemích, Česko není výjimkou. Od založení Svazu lyžařů české
republiky (SLČR) uplynulo již více než
100 let. Za tu dobu pronikl tento krásný
zimní sport snad do všech domácností.
Výkladní skříní každého svazu lyžařů
je reprezentace. Díky široké členské
základně dokázali reprezentanti České
republiky, že navzdory nesrovnatelně
horším tréninkovým podmínkám, jsou
schopni již dlouhá léta držet krok se
světovou špičkou a v několika případech jí i utéct. První vodácké noviny
Vám přináší jména těch, kteří budou
letošní zimu reprezentovat Českou
Republiku. Dobře si je zapamatujte
a společně s námi jim držte palce.
Ženy: Helena
Erbenová-Balatková,
Iva Janečková,
Lenka Muclingerová,
Kateřina Neumannová,
Eva Nývltová,
Kamila Reidlová
Muži: Lukáš Bauer,
Martin Koukal,
Dušan Kožíšek,
Jiří Magál,
Petr Michl,
Milan Šperl.
(zdroj: www.slcr.cz)

Již sedmým rokem podporuje VODÁK
sport činnost sportovního klubu SKOL
Brno – běh na lyžích. SKOL Brno je
jediným aktivním oddílem zabývajícím
se běžeckým lyžováním dětí a mládeže
na Jižní Moravě. V posledních letech
dosahují závodníci SKOLu vynikajících
výsledků jak v regionálních tak i v celostátních závodech. Dokonce vyjíždí několikrát za sezónu na závody do sousedního
Německa. I přes nesporné úspěchy se
neustále potýká s problémem chybějících
financí. VODÁK sport se snaží k řešení
problému alespoň částečně přispívat ať
už přímou finanční pomocí, cenami na

akce pořádané klubem či zajištěním přepravy dětí i doprovodu na závody devítimístnými auty. NÁBOR! SK SKOL Brno
přijímá průběžně nové členy. Chlapce i
děvčata ve věku od 8 do 10 let. Během
celoroční přípravy se děti seznámí nejen
s technikou běhu na lyžích, ale čeká je
také cyklistika, základy atletiky, vodáctví,
míčové hry a další sportovní aktivity.
Pokud Vás činnost tohoto ojedinělého klubu zaujala, volejte 545 222 070
(pí. Slaměníková) a informujte se na
podrobnosti. Držíme palce a přejeme
závodníkům SKOLu zdařilou sezónu
VODÁK sport team
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