
Milé vodačky, vážení vodáci a vodáčata,
Na světě je již sedm našich bratříčků, 
což znamená, že v rukou držíte osmé 
vydání Prvních vodáckých novin. Za 
více než dva roky, po které vycházíme, 
jsme vám – našim milým čtenářům při-
nesly spoustu zajímavostí a informaci 
z nejen vodáckého světa. Ani v tomto 
čísle to nebude jinak. Několik článků 
cestovatelských, pár zajímavých pozvá-
nek, ohlédnutí za končící sezónou turis-
tickou i závodní. Aby toho nebylo málo, 
rozhodly jsme se přinášet vám v každém 
novém vydání malý dárek. A tak nyní 
poprvé najdete na zadní straně slevové 
kupónky, díky nimž můžete snadno 
ušetřit při nákupech či při návštěvách 
nejrůznějších akcí.
Jelikož další náš sourozenec spatří světlo 
světa až v příštím roce, dovolte nám 
popřát vám již teď mnoho zdraví, štěstí 
a spokojenosti v osobním životě, spoustu 
úspěchů v pracovním životě a v nepo-
slední řadě krásnou Ladovskou zimu.
AHOJ v roce 2008

Vaše První vodácké noviny

Na vodu do Skotska, ano či ne?

ÚVODNÍK

Aby to nevypadalo, že bylo všechno 
ideální, to ne. Určitě se do Skotska chci 
vrátit, ale až zapomenu na několik málo 
negativ, co tento zájezd měl. Prvním 
z nich je, že Skotsko je příšerně daleko. 
Ale i když už do Skotska dojedete, pře-
jezdy mezi jednotlivými řekami jsou 
dlouhé a únavné. Doporučuji poslat 
dobrovolníka busem a doletět a odle-
tět letadlem. Cesta je opravdu úmorná 
a trvá několik dní. Druhé negativum, 
které se nám podařilo zázrakem vyře-
šit byly komplikované přístupy k ře-
kám. Všechny břehy někomu patří 
a ani kolem mostů nelze k řece projít. 
Nejčastějším přístupem byly soukromé 
rybářské stezky, ze kterých nás naštěstí 
nikdo nevyháněl. Občas posloužilo 
neprostupné houští a někdy se dalo 
k řece dostat u jezů či přímo ve měs-
tech. Třetí negativum bylo zcela primi-
tivní – muchničky. Prakticky neviditelný 
hmyz, který se dostal všude a okusoval 
vás tak dlouho, dokud se nepřejedl. Ale 
i to se přežít dalo.

A teď ta pozitiva na která nikdy neza-
pomenu a časem mě přilákají znovu do 
této krásné země. Úžasná voda. Čistá, 
divoká i mírná, vodopády, zablokované 
toky, soutěsky, stejně jako nížinné 
široké řeky. Mnoho účastníků zájezdu 

Letošní léto jsme se vydali hledat 
vodácké zážitky až za kanál La Manche 
a ještě dál a dál, až do Skotska. Je to 
dobrý nápad? Tuto otázku jsem si 
pokládal od chvíle, co jsem poprvé 
zaslechl možnost, že by se náš letní 
vodácký zájezd měl ubírat tímto smě-
rem. Laťka byla za poslední roky 
poměrně vysoko, protože loni se povedl 
zájezd do Francie a předloni zase per-
fektně vyšlo Norsko. Úvodem řeknu, 
že to dobrý nápad byl. Možná proto, 
že jsme měli velké štěstí na počasí, ale 
spíš proto, že je Skotsko úžasná země. 
A i kdyby nevyšly vodácké zážitky, tak 
by to stálo zato. 

Na co se těšit 
v roce 2008

Každý rok je něčím výjimečný 
a věřím, že ani v roce 2008 to 
nebude jinak. Vždyť už teď se máme 
na co těšit.

Začnu vybavením pro vodáky. 
Na trh vstupuje nová značka YAK. 
Tento druhý největší výrobce vodác-
kého vybavení v Evropě předvede 
i na českém trhu co umí. Kvalitní 
bundy, vesty, boty i další vodácké 
vybavení YAK se objeví na pultech 
českých a slovenských vodáckých 
obchodů na jaře 2008.

Z lodí čekáme na dvě novinky, 
které ohlásila Pyranha. První novin-
kou je Expediční kajak Everest. 
Pyranha se k názvu Everest vrátila 
více jak po třiceti letech, kdy na 
jedněch z prvních lodí Pyranha 
byly sjety prvosjezdy právě v okolí 
Everestu. Nový Everest naváže na 
tradici spolehlivého expedičního 
kajaku a to jak tvarem umožňujícím 
bezpečně sjíždět ty nejtěžší vody, 
tak výbavou, která ani v extrémní 
situaci nezklame. Druhou novinkou 
v lodích Pyranha bude REVoluční 
rodeovka s příznačným názvem 
REV. Vychází částečně z úspěšné 
4-Twenty, ale má kompletně přela-
děné dno. A navíc se bude vyrábět 
ve třech velikostech, které budou 
přesně zapadat mezi dvě velikosti 
4-Twenty.

Z akcí se určitě těšte na osmý 
ročník Welké Wodácké Pouti ve 
Víru. Již tak bohatý program opět 
doplní folkový festival Ve Víru tónů. 
Opravy přehrady jsou dokončeny, 
tak věříme, že nic nenaruší konání 
této skvělé akce.

V roce 2008 budou pokračovat 
i další úspěšné projekty VODÁK 
sportu: Vodácká škola, Školní 
vodácké výlety, Vodácké bazary, 
Školení cvičitelů a instruktorů vodní 
turistiky, Test centrum Pyranha, 
Kajak do oddílu zdarma a další 
a další... V únoru se můžete těšit na 
nový katalog VODÁK sport, ve kte-
rém se vše podstatné pro vodácký 
rok 2008 dočtete.

A co si nechávám jako zlatý hřeb 
na konec? V roce 2008 bude slavit 
VODÁK sport kulaté narozeniny. 
A vy můžete slavit s ním. Rok 2008 
bude ve VODÁK sportu ve znamení 
oslav!                        (ji)

označilo právě Skotské řeky za nejkrás-
nější, co v životě sjeli. Díky střídavému 
počasí – jasno, slunečno ,zataženo, 
deštivo jsme si užili jak povodňových 
stavů, tak vyschlých koryt řek. Voda 
rychle nastoupala a rychle zase klesala. 
Řeka, která ještě v noci měla povodeň 
se dala ráno jen s obtížemi kvůli níz-
kému stavu sjet a v poledne už byla 
úplně suchá. Kromě řek byla neuvěři-
telně krásná příroda. Nádherné skalní 
útvary, vodopády, kopce porostlé vře-
sem, rašeliniště. Všude se pasou ovce 
a jaci. Drsní lidé a jemná Whisky ve 
všudypřítomných palírnách tekla prou-
dem. Vedle přírody na nás také dýchla 
trocha historie. Někdy drsné, jindy milé 
a přívětivé, vždycky, ale fascinující.

Byl to mimořádný zájezd. Říkám 
tedy do Skotska ano. Alespoň jednou 
v životě určitě.             (ji)

VODÁK sport se během zimních 
měsíců již čtvrtým 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 pře-
kvapení v podobě ještě většího výběru 
oblečení pro běžkaře od světových 

i méně známých firem. Velký výběr 
běžek, odborná rada personálu a servis 
na počkání je již v prodejnách VODÁK 
sport samozřejmostí. 

Ráj běžkařů
VODÁK sport

školení na téma

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

„KDO MAŽE 
TEN JEDE“Rady

pro vás

příprava, mazání a údržba běžek
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ČPV je již několik let největší vodác-
kou akcí v české republice. Skládá se 
ze sedmi až osmi závodů, které se pak 
vyhodnocují celkově v poháru. Soutěží 
jednotlivci i oddíly. Letos se uskuteč-
nily závody na Otavě, Blanici, Sázavě, 
Svratce, Úhlavě, Teplé a Střele. Závod 
na Hamerském potoce byl zrušen. 
Jedná se o turistické vodácké závody 
testující vodákovy schopnosti a do-
vednosti v jízdě na divoké vodě. Terén 
ztěžují zajímavě postavené branky. 
Soutěží mládež i dospělí. Účastnit 
se může každý vodák. Do celkového 
hodnocení se však započítávají pouze 
členové Českého svazu kanoistiky. 
Každoročně se závodů zúčastní několik 
tisíc vodáků. Nejúspěšnějším oddílem 
a to jak v jednotlivcích, tak v oddílech 

se stal v sezóně 2007 vodácký oddíl 
Racek. Z oddílu Racek ve svých katego-
riích na stupně vítězů dosáhli: Renata 
Neumannová, Jiří Šťastný, Markéta 
Nejedlá, Vojtěch Neumann, Martin 
Čalkovský a Kateřina Neumannová. 
Do hodnocené pětky se navíc ještě 
dostali kánoisté: Pavel Hruškoci se 
Zdenou Tischerovou a Zdeněk a Eva 
Vahalovi. Všem gratulujeme. 

Kompletní výsledky najdete na: 
www.kanoe.cz.

Český pohár vodáků 2007

Aktivní vodácké oddíly z České 
republiky a Slovenska si jistě všimly 
velkorysé nabídky firmy VODÁK sport 
„kajak ZDARMA“.

Podmínka této ojedinělé nabídky 
byla jednoduchá: Nakoupí-li váš oddíl 
či jednotliví členové oddílu či dokonce 
jen příznivci vašeho oddílu v prodej-
nách VODÁK sport za 100 000 Kč, 
dostane váš oddíl PLASTOVÝ 
KAJAK v hodnotě 20 000 Kč za jedi-
nou korunu.

Aktuální vydání Prvních vodáckých 
novin vychází na konci října, od jejich 
uzávěrky do konce roku zbývají tedy 
ještě dva měsíce. Už nyní je však jasné, 
že na kajak za korunu dosáhnou mini-
málně tři oddíly.              (ji)

Jenisej 2007
V září tohoto roku se uskutečnil již druhý pokus brněnské skupiny 
dobrodruhů o splutí řeky Jenisej, pramenící v Ruském Burjatsku 
poblíž Mongolských hranic. Výprava si dala za cíl splout 300 km 
řeky od jejího pramene k první vesnici. Kromě několika málo rus-
kých výprav dosud pokořily Jenisej pouze dvě české výpravy na 
legendárních Matyldách.
V červenci 2006 se pokus osmičlenné skupiny z Brna díky extrémní 
nepřízni počasí a časové tísni nezdařil. V letošním roce se čtve-
řici odhodlaných chlapů povedlo sjet Jenisej na dvou BARAKÁCH 
(nová nafukovací kánoe z Gumotexu). Co všechno oběma expe-
dicím předcházelo a proč je tato cesta považována za husarský 
kousek jsme se zeptali hlavy obou výprav – Vojty Zvěřiny.

PVN: Na začátek nemůže následovat 
jiná otázka, než kdy a jak se v Tvé hlavě 
zrodila myšlenka splout Jenisej?

VZ: V televizi dávali dokument z cyklu 
zapomenuté výpravy o jedné výpravě do 
Sajan někdy v roce 1970. Já tehdy ani 
nevěděl, kde přesně ty sajany leží, tak 
jsem otevřel internet a narazil na jednu 
vodáckou stránku a bylo jasné, kam 
příště zamíří moje cesta. Že to vyhrál 
Jenisej je jasné, vždyť jsem se o něm učil 
už na základní škole v Ruštině.

PVN: Co všechno se muselo stát, aby 
se z pouhé myšlenky stala realizovatelná 
a nakonec i úspěšná expedice?

VZ: Jednou jsem potkal na esky-
mácích na bazéně Moma (vlastně 
nás představil Kuba Hustý). On chtěl 
jet do Ruska, nejlépe na vodu a já 
měl myšlenku a žádného nadšence 
vedle sebe. Pak se přidal ještě Marek 
Audy a nakonec i ten Kuba. Všichni 
samozřejmě s holkami, takže jsme 
jeli v osmi. Pak už šly přípravy samy, 
každý přispěl svojí zkušeností a zápa-
lem pro věc. Hlavním pilířem úspěchu 
byla jedinečná parta, kterou se nám 
podařilo na obě dvě výpravy sestavit. 
Velké díky patří všem účastníkům.

PVN: Kolik času Ti zabrala příprava?
VZ: Na tom bazéně jsme se setkali 

někdy v únoru, 2 měsíce jsme o cestě 
jenom snili, v dubnu začali organizovat 
a vymýšlet jaké lodě vezmeme. Byly 
to asi 3 měsíce poctivých společných 
příprav. 

PVN: Dokážeš říct důvody, proč byl 
první pokus v roce 2006 neúspěšný?

VZ: Neúspěšný? Byl úspěšný, jen ta 
černá práce není vidět. Nebýt první 
cesty tak letos by to tak hladce nepro-
běhlo. Nachystali jsme si tam výborné 
zázemí pro další pokus. Objevili jsme 
nové možnosti cestování. Poznali 
nový kraj. Nakonec jsme si to užili 
i na vodě, a že to nebyl legendární Bij-
chem? Hlavně, že jsme se vrátili zdraví. 
Kdybychom se tehdy rozhodli jinak, 
možná bys mi dnes kladl jiné otázky.

PVN: Když se ohlédneš, co považuješ za 
nejtěžší překážku na cestě za vytouženým 
úspěchem?

VZ: Loni jsme ještě týden před 
odletem nevěděli, jak přetáhneme 
těch 40 kg nákladu na osobu přes 
hory. Nakonec se povedlo zajistit 
pastevce s koňmi, ale bylo to opravdu 
na poslední chvíli. S nákladem jsme 
nakonec měli větší problémy na letiš-
tích, kdy jsme museli různě podplácet 
nadváhu. A že jí bylo!

PVN: A teď k Tobě. Co je Tvojí prací? 
VZ: Pracuji jako projektant mostů, 

statik. K tomu asi už není potřeba nic 
dodávat.

PVN: Jaké další koníčky má projektant 
mostů kromě cestování?

VZ: Asi nebude velké překvapení, 
když řeknu, že kajak. Občas volejba-
lek, dlouhé běhy a vůbec sport. Taky 
mě baví realizovat bláznivé nápady.

PVN: Prozraď, nosíš už v hlavě myš-
lenku na další velkou expedici?

VZ: Momentálně mám v hlavě dva 
mosty, což je opravdu plno starostí. 
A taky dovolená je už pryč, takže bych 
měl zase chvilku sekat latinu. Uvidíme, 
jak dlouho to vydrží....

PVN: Děkujeme za rozhovor
VZ: Děkuji za pozvání. Jen bych 

chtěl na závěr ještě využít prostor 
a upřímně moc poděkovat všem, kteří 
nám jakýmkoliv způsobem pomohli 
a podporovali nás. Vážíme si toho. 

KaJaK
pro aktivní oddíly

ZDaRMa

Jak většina z vás ví, Pyranha vždy 
byla synonymem „základů“ expedič-
ního ježdění! Je tedy asi vhodné, že 
třicetjedna let po tom, co tým Mika 
Jonese použil modely od Pyranhy při 
prvosjezdu Dudh Kosi pod Everestem, 
bude toto ikonické jméno znovuzro-
zeno v novém tvaru zcela nového typu 
expedičních kajaků na divokou vodu.

Nový Everest vychází z tvarů feno-
menálního Burna, ale je delší, s větším 
výtlakem pro delší cesty, těžší jezdce 
a vodnatější podmínky.

Vnitřním prostorem uspokojí i urost-
lejší borce. Hrany jsou malinko mír-
nější, zatímco „V“ nahoře na palubě 
chránící před vodou bylo zdůrazněno 
stejně jako zvednutí špičky, aby se loď 

Pyranha Everest
Pravý expediční kajak

skvěle ovládala jak plně naložená na 
delší výlety, tak s vybavením na jeden 
den.

Délka: 263 cm
Šířka: 67 cm
Objem: 312 litrů 
Délka límce: 96 cm 
Šířka límce 49,5 cm
Váha: 21 kg 
Hmotnost jezdce: 75–137 kg 

YaK v ČR
Druhý největší výrobce a distributor 

vodáckého oblečení v Evropě, firma 
YAK, bude v příštím roce působit i na 
českém (po vodácké stránce velice obsa-
zeném) a slovenském trhu. Firma YAK 
nabízí kromě vlastních výrobků (bundy, 

vesty, neoprény) také výrobky řady CSR. 
Zatímco YAK představuje tradičně 
výrobky TOP kvality na divokou vodu, 
CSR dodává vodácké vybavení pro nej-
širší veřejnost, ideální pro vodácké půj-
čovny či cestovní kanceláře.

Novinka na českém trhu
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Slovenská prodejna
První rok v novém

Jak se dařilo slovenské firmě VODÁK 
sport po první letní sezóně v nových 
prostorech? Ještě loni nás zákazníci 
hledali v areálu vodních sportů Čunovo, 
vzdáleném od Bratislavy 15 km.

Nyní je pro všechny návštěvníky 
otevřena nová velká prodejní plocha 
(přes 120 m2) na okraji Bratislavy a po 
prvním roce můžeme konstatovat, že 
přesun do města byl krok dobrým smě-
rem. Snadná dostupnost, spousta míst 
k parkování a prosklené prodejní pro-
story přilákaly mnoho nových zájemců 
o vodáctví nejen ze Slovenska. Bývalé 
provozovny na kanále se stalo raftové 
centrum. 

A co chystáme na zimu? Prodejna se 
promění po vzoru brněnského VODÁK 
sportu na speciálku pro běh na lyžích. 
Současně se stane značkovou prodej-
nou českého výrobce ALPISPORT, 
který kromě své výroby outdoorového 
oblečení dováží z Itálie vysoce kvalitní 
trekovou obuv AKU. Pro tyto značky se 
slovenský VODÁK sport stává výhrad-
ním dovozcem na Slovensko.

Chtěl bych poslední řádek této zprá-
vičky věnovat poděkování kamarádovi 
Juraji Pucherovi za jeho nezjištnou 
a neocenitelnou pomoc v mých sou-
kromých i pracovních začátcích na 
Slovensku. Díky.          (mr)

DŘEVĚNÁ a PLaSTOVÁ PÁDLa
Michal Mráček – pádla PANDA, www.qnet.cz/panda, e-mail: panda@qnet.cz

Pralesem na lodích
Loni přinesly První vodácké noviny 

v rubrice Tip na výlet reportáž z na-
šeho pohodového podzimního splutí 
řeky Moravy na Slovenském území 
v úseku před ústím do Dunaje. 

Letos v létě jsme se vypravili ještě 
jižněji a to do slepých dunajských 
ramen pod Čunovem. 

Plavbu jsme zahájili přímo pod areá-
lem vodních sportů Čunovo po starém 
rameni Dunaje. Stovky kubíků tekoucí 
vody nás poměrně rychle unášely směr 

Maďarsko. Řeka jako taková nám 
v těchto místech žádné dobrodružství 
nepřipravila, ale okolí bylo krásné, 
divoké a neobydlené. Po cca 10 km 
jsme naše lodě (laminátový double 
kajak a plastové playboty) přenesli přes 
uměle vytvořený val, kde jsme z mapy 
tušili slepá ramena Dunaje. Jejich hle-
dání nám zabralo hodně času a pří-
tomnost tisíců komárů pocuchalo naše 
nervy. Nakonec jsme malé zarostlé 
rameno (šířka 2 metry) našli a vydali 
se po něm. Plavba připomínala puto-
vání pravou džunglí. Hustě zarostlé 

neprůchodné břehy, stromy přes řeku 
i v řece, hladina pokrytá bílým chmý-
řím. Po několika stovkách metrů se 
naše rameno napojilo na větší. Jen 
díky mapě jsme přibližně věděli, kte-
rým směrem se máme dát. Bez mapy 
nebo GPS by se dalo ve slepých rame-
nech toulat a bloudit celé dny. Také my 
jsme se v labyrintu ramen na hodnou 
chvíli ztratili a díky tomu nás po chvíli 
přikryla tma. Tu správnou cestu jsme 
nakonec metodou pokusů a omylů našli 
a za svitu měsíce jsme vylézali na břeh 
ve vesničce Bodiky. Toulky slepými 
rameny vřele doporučuji všem, kteří 
touží objevovat a obdivovat zapome-
nutá zákoutí. Udělejte si čas celý den 
a počítejte s tím, že od rána do večera 
nepotkáte ani živáčka.                  (tt)

ZIMa 2008
Nové internetové stránky

Na jaře letošního roku byla zaregis-
trována doména www.behnalyzich.cz. 
Dle vyjádření provozovatele by stránky 
měly přinášet informace a reportáže ze 
světa běžeckého lyžování jak pro širo-
kou veřejnost, tak pro sportovce a zá-
vodníky. Jak se bude stránkám dařit 
v prvním roce jejich života sledujte na 
www.behnalyzich.cz.        (tt)

Petr Putzer
Cestovní agentura

Půjčovna lodí
Kanoe-rafty-kajaky

Kompletní vodácký servis
Jednodenní i vícedenní výlety

Školní vodácké kurzy
certifikovaní instruktoři

Doprava osob i materiálu

Vltava – vodácké centrum 
– Vyšší Brod

tel.: +420 602 129 817, petr@putzer.cz
Ohře – vodácká centra 

– Tršnice, Loket, Karlovy Vary
tel.: +420 606 902 310, ohre@putzer.cz

www.putzer.cz

PRVNÍ 
aUKCE LODÍ!

Ve světě je aukce naprosto běžný 
způsob obchodování. Prodávají se 
drobnosti v cenách pár korun až po 
milionové obchody.

U nás je aukce v plenkách. Prvním 
počinem pro vodáky v této oblasti je 
připravovaná AUKCE LODÍ, kterou 
se chystá firma VODÁK sport spus-
tit na svých internetových stránkách 
www.vodak-sport.cz v polovině listo-
padu u příležitosti veletrhu Sport Life. 

Bude se jednat o aukci typu holand-
ské dražby. Cena se bude postupně 
snižovat, můžete tak koupit lodě velmi 
výhodně. Na podrobnosti si počkejte až 
se celý systém rozběhne. 

Ať něco nepropásnete, sledujte pra-
videlně www.vodak-sport.cz.

Rodeová sezóna 2007
Jaká byla...

Vodácká a s ní i freestylová sezóna 
2007 je za námi. Rodeo na divoké 
vodě poznamenal menší počet závodů 
a výrazný úbytek účastníků. Dalo by 
se nazvat trendem, že starší „rodeáři“ 
postupně přestávají závodit a vrací 
se k ježdění na divokých řekách. 
Optimistické však je, že se k rodeu 
dostává nová generace a její zájem se 
stupňuje. Vypadá to tedy, že se čes-
kému rodeu na divoké vodě blýská na 
lepší časy. 

A jak dopadl v letošní sezóně 
VODÁK sport team? Po pěti letech kra-
lování v žebříčku profesionálních stájí 
v CNAWR rodeo tour jsme se letos 
museli spokojit s druhým místem. I tak 
považujeme tento výsledek za vynika-
jící úspěch a za skvělou reprezentaci 
děkujeme a gratulujeme všem, kteří 
se na úspěchu VODÁK sport teamu 
podíleli. Letos to byli především: Jan 
Bubník, Dušan Bubník, Petr Jindra, 
Patrik Poduška – Kosatka a Kateřina 
Migdauová. Do další sezóny přejeme 
hodně zdraví a síly...           (ji)

Nově

TIP Na VÝLET



4/První vodácké noviny Na vodě v pohodě.

Šéfredaktor: Tomáš Telecký, zástupce šéfredaktora: Jiří Šťastný, dvorní fotograf: Marek Audy, redakční rada: Karel Kupka, Martin Rada,  
Vilém Macháň, Leoš Hradil. Vydáno pro zákazníky, příznivce i odpůrce firmy VODÁK sport jako neperiodická tiskovina v nákladu 5 000 ks.

Grafická úprava: Atelier Kupka s.r.o., Brno

Pozvánka na Vánoční zastavení
VODÁK sport pořádá každoročně 

pro své přátele, partnery, zákazníky i od-
půrce vánoční zastavení v podobě hudeb-
ního či divadelního zážitku spojeného 
s příjemným posezením a opravdovým 
vánočním zastavením. Na podiu brněn-
ského bezbariérového divadla Barka se 
vystřídala téměř desítka slavných i méně 
známých písničkářů, skupin či divadel-
ních souborů. Letošní Vánoční zasta-
vení však bude ve srovnání s minulými 
ročníky opravdu jedinečný. Na podiu se 
totiž vystřídají umělci zpívající výhradně 
v Ruštině. V první půlce vystoupí tří-

NEJEN VODOU ŽIV JE VODÁK
členný soubor jemných dívčích hlasů 
s klasickými ruskými písněmi. V druhé 
půlce se můžeme těšit na energickou 
královnu ruských balad. 

Nejsou to plané řeči, když vám, čte-
nářům Prvních vodáckých novin, slibují 
pořadatelé jedinečný a neopakovatelný 
kulturní zážitek. Zapomeňte na chvíli na 
vánoční shon a přijďte 21. 12. 2007

Bezbariérové 
divadlo BARKA
Svatopluka Čecha 35a, 
Brno–Královo Pole.

(tt)

VODÁCKÉ NOVINY

SE VYPLaTÍ
V každém vydání Prvních vodáckých 

novin najdete malý dárek v podobě 
několika slevových kupónů, které vám 
pomohou ušetřit.

Neváhejte a stříhejte   

VODÁCKÁ 
ŠKOLa
v Brně

První sezóna
Od dubna do září proběhly v Brně 

první kurzy, kterými VODÁCKÁ 
ŠKOLA VODÁK sport zahájila svoji 
činnost. Proběhly všechny vypsané 
typy kurzů, tzn. třítýdenní kurzy kaja-
kářské, kánoistické (C1 i C2) a raftové  
V průběhu jednotlivých lekcí se účast-
níci pod vedením akreditovaných lek-
torů seznámili s vodáckým vybavením. 
Naučili se bezpečně ovládat vybraný 
druh plavidla. Z počátku výuka probí-
hala na klidné vodě, později se obtíž-
nost zvyšovala. V průběhu kurzu byl 
kladen velký důraz na bezpečnost. 
Všichni si vyzkoušeli role záchranářů 
i plaváčků na tekoucí vodě, včetně 
první pomoci. Vyvrcholením kurzu 
bylo dvoudenní splutí Salzy, kde už  
účastníci kurzu dolaďovali dovednosti 
získané v kurzu. 

SLEVa 5 %
na veškeré vodácké
vybavení
Platí na všech prodejnách 
VODÁK sport do konce března 2008 
a nevztahuje se na již zlevněné zboží

SLEVa 50 %
na Vánoční zástavení aneb 
večer plný ruských písní
21. 12. 2007, 19 h
Bezbariérové divadlo Barka,
Svatopluka Čecha 35a, Brno

SLEVa 10 %
na lyžařský servis 

Platí do konce března 2008 
v provozovně VODÁK sport, 
Bratislavská 31, Brno

SLEVa 10 %
do půjčovny lyžařského
vybavení 
Plati do konce března 2008
v brněnských a bratislavských
provozovnách VODÁK sport 

Eskymování: Až se jaro zeptá...
Už je tady opět zima a v zimě vodák 

nejezdí jenom na běžkách, ale chodí 
také do bazénu eskymovat. Mnozí 
se ptají: „přece to zvednu co bych se 
jiného učil“, ale ono není zvednout 
jako zvednout. Je mnoho způsobu 
eskymáckého obratu. Tu zní další 
otázka „proč“? Mnoho z nás už zažilo 
situaci, být někde přimáčknutý k pře-
kážce, kde se nedá použít eskymák 
zrovna na stranu, kde umím. Nezbývá 
než „přetočit“ a voalá jde to. Eskymák 
je dobrý, ale lepší je pořádně vylehávat, 
na což hodně vodáků zapomíná a radši 

vyeskymují. Ale jsou místa, kde se esky-
movat nesmí, šutrovitá kaskáda atd... 
A tam už zbývá opravdu jen vylehnout. 
Je mnoho dovedností, které se dají na 
bazéně naučit, např. základy vodního 
rodea. Jediné, co potřebujete, jsou 
plavky. Doporučujeme si brát s sebou 
i svoje pádlo, na které jste zvyklí. Ceny 
za eskymování jsou lidové. Na všechny 
se těšíme v olomouckém a brněnském 
bazénu.

Více informací získáte v olomoucké 
a brněnské prodejně VODÁK sport.

(Vilda)

Obvykle na tomto místě přinášíme 
reportáž z Welké Wodácké Pouti – jedi-
nečné akce zaměřené na bezpečnost 
a legraci na divoké vodě. V letošním 
roce se měl uskutečnit již sedmý ročník. 
Namísto výsledků slavné soutěže nafuko-
vacích lodí AIR RODEO či zážitků z hu-
debního festivalu Ve Víru tónů přinášíme 
jen omluvu pořadatelů všem, kteří se na 
WWP 2007 těšili.

Ano, letos byla Welká Wodácká pouť, 
z důvodu nulového průtoky vody v pří-
rodním kanále ve Víru, zrušena. Zpráva 
z povodí přišla necelý měsíc před pláno-

vaným termínem. Pořadatelé se rozhodli 
akci zrušit, přestože doprovodný program 
měl být v letošním roce ještě bohatší, než 
obvykle. WWP však byla a letos tomu 
nemělo být jinak, především praktickou 
manifestací bezpečnosti na divoké vodě 
a záchrany tonoucího z válce. A to, jak 
sami uznáte, bez vody nejde. 

Pevně věříme, že kritický nedostatek 
vody, který postihl velkou část české 
republiky a ovlivnil spoustu vodáckých 
akcí, se v příštím roce nebude opakovat 
a WWP 2008 nás všechny přivítá s ote-
vřenou náručí a řekou plnou vody.     (tt)

WWP 2007 – zrušena

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

www.vodackybazar.cz


