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První pohár z pohledu nosorožců
První závod, navíc ještě pohár, prověřil po zimě české 
nosorožce. 

První závod, navíc ještě pohár, prověřil po zimě české nosorožce. 
Nesmím samozřejmě opomenout i slovenskou účast. z Liptovské 
Mary za námi přivítal i Vašo Králík s kosatníkem Samuelem. 
Po delší době jsem byla mile překvapena počtem závodících 
lodí, přestože nedorazily posádky z Tovačova a Vranova, které 
pravidelně na pohárové závody přijíždí, dosahlo závodní pole ke 
zlomové „desítce“. Díky zúčastněným závodníkům!

Po deštivém víkendu, čtyřech dokončených a jedné nedojeté 
rozjížďce vypadaly nakonec stupně vítězů následovně:

1. místo: Ladislav Smutný - Martin Čagan (Jachtklub Brno)

2. místo: Tomáš Karas - Daniela Gregorová (Jachtklub Brno/ALT 
Vaurien)

3. místo: Patrik Blatecký - Kateřina Blatecká (Jachtklub Brno/JK 
Olomouc)

Zverejnil: Marcela Chyťová, dne: 09.05.2007.

Pavlovská regata, Nové Mlýny
Druhý pohárový závod Vaurienů se odjel v rámci závodu 
Pavlovská regata na Nových Mlýnech 12. - 13. května 2007. 
Novinkou tohoto závodu oproti minulému roky byla účast lodní 
třídy 2,4m a zajímavostí 100% nárůst účastníků v lodní třídě FD.

Startovné 600,- Kč je nejvyšší v celém seriálu českého poháru, ale 
vzhledem ke kvalitě „vody“ se s tím mnoho nadělat nedá a věřím, že 
to nebyl ten důvod k historicky nejnižší účasti závodníků v naší lodní 
třídě na pohárovém závodě vůbec. Koeficient 4 nám sportovně 
podržela posádka Václav Králík a Samuel Barenyi ze Slovenska.

V sobotu se odjely tři rychlé rozjížky za sílícího teplého větru 
z jihovýchodu. s přicházejícímy mraky nad Pálavou vždy přišel 
i silný vítr, který následně vystřídala slunečná obloha. v druhé 
rozjížďce na stoupačku nás zastihl před návětrnou bojkou velmi 
silný poryv větru, se kterým se nejlépe strovnal posádka Patrik 
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s Katkou. Fredy s Marcelou na chvíli stoupali s ploutví vzhůru, 
Vladislav s Tadeášem honili kosatku od které se jim utrhly otěže 
a my jsme zápasili s vyvlátými plachtami se zaseklým stoperem.

V sobotu odpoledne se po třech odjetých rojížďkách které trvaly 
v průměru 30 - 40 minut otočil vítr na severní a přestavovala 
se trať. Nicméně další čtvrtou rozjížku se dojet nepodařilo a za 
slábnoucího větru byla zrušena.

V neděli se odjely za sílícího větru další tři rozjížďky za krásného 
slunečného počasí a teplého jihovýchodního juga, který dosahoval 
dle mého odhadu stabilních 7-8 m/s s nárazy až 13 m/s.

Přijemným překvapením byla rostoucí výkonnost Vladislava 
a Tadeáše, kteří po celý víkend byli rovnocennými soupeři a po 
nasbíraní dalších taktických zkušeností brzo promluví do pořadí na 
předních místech.

Věřím, ža na dalším pohárovém závodě se sejedeme ve větším 
počtu a chtěl bych všechny posádky pozvat na Krajský přebor 
v Brně, který se jede 23. - 24. června v Brně, má koeficient 4 a je 
to pro většinu posádek jediný domácí závod na YC Brno.

Dobrý vítr do plachet,

Pavel 

Zverejnil: Pavel Konopík, dne: 14.05.2007.

Mistrovství České republiky v závodě družtev
Ve dnech 26. – 27. 5. 2007 se na hladině Brněnské přehrady 
konalo Mistrovství České republiky v závodě družtev, pořádajícím 
oddílem byly Lodní sporty Brno. Závodu se zúčastnilo 6 týmů a jelo 
se na lodích třídy „420“. 

První, základní, částí byly 2 kola Roundrobin, tedy každý s každým. 
V prvním kole roundrobin se jely rozjížďky jen na jedno kolo, jelikož 
povětrnostní podmínky více nedovolily. Ve druhém kole se již odjely 
dvoukolové rozjížďky.

Po základní části jednoznačně vedl tým Jakuba Kozelského „To je 
něco“. Skore 10:0 hovoří za vše.
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Druhou částí prestižního závodu byly „Stupně ke zlaté“, tato část 
závodu se jela na tři vítězné. Podle slov zkušeného závodníka 
a rozhodčího Marka Pavlovského má tento formát své výhody 
i nevýhody: „Po základní části se utká poslední s předposledním 
a vítěz postupuje proti předposlednímu (poražený je vyřazen). 
Vítěz tohoto zápasu se utká se soupeřem opět o jedno místečko 
v základní části lepším a tak dále až dojde i na ty nejlepší. Výhoda 
takového formátu je, že je k vidění mnoho velmi vyrovnaných 
rozjížděk. Nevýhoda je, že ti nejlepší nastupují „nerozehřátí“ až do 
finále.“

Závod byl ve druhé části napínavý až do poslední finálové rozjížďky. 
z finále si nakonec odnesl zlato tým „To je něco“, vedený Jakubem 
Kozelským. Členy vítězného týmu byli i závodníci LT Vaurien. 

Konečné pořadí:

1. místo: To je něco (ve složení: Kozelský Jakub - Svozilová 
Hana, Janáček Martin - Chudějová Hana, Kittler Jan - 
Janderová Klára)

2. místo: Úspěšný experiment (ve složení: Vaidiš Tomáš - 
Matoušková Eva, Smetana Radek - Mertlová Michaela, 
Preibischová Monika - Vaidišová Kateřina)

3. místo: Cuba Libre ! (ve složení: Pavlovský Marek - Nováková 
Alexandra, Blahoňovský Jan - Blahoňovská Eva, Pavlík Jiří 
- Pavlíková Helena)

Krajský přebor Jč.kraje, Bezdrev
Před závody jsem byl s Jáchymem dvakrát na vodě, cvičili jsme 
vytahování spinakru. Moc nám to nešlo, ale lepší než se to učit 
až v závodě. i když to máme na Bezdrev jen hodinku jízdy, přijeli 
až pozdě večer, zdržela mě práce a pak nakládání toho cirkusu. 
v sobotu ráno zamračeno, sem tam déšť a bez větru. Naštěstí 
okolo poledne se rozfoukalo. Věděli jsme, že přihlášených bylo pět 
lodí, tak jsme se divili, že na první rozjížďce se sešly pouze dvě. 
Nám to nevadílo a v první rozjížďce jsme skončili druzí. Stějně 
tak i ve druhé, to už se ale objevili i ostatní. Trochu jsme se 
rozkoukávali, které to křídlo je vlastně rychlejší. Naštěstí na další 
rozjížďky zesílil vítr a to je pro nás lepší. Zbývající dvě rozjížďky 
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jsme vyhráli. Pravda je, že jsme jako jediní závodili se spinakrem. 
Ten nám ve slabém větru moc nepomohl, spíše naopak, ale od 
toho ho máme, abychom ho používali a naučili se to. v sílícím 
větru nám už znatelně pomáhal. Měl jsem radost, protože i na 
stoupačku nám loď jela dobře. Po závodech jsem do půlnoci 
instaloval novou ploutev a nové kormidlo. Přes týden bych se k 
tomu stejně pořádně nedostal.

V neděli sice pršelo ale zato foukalo hned od rána. Byly slíbeny dvě 
rozjížďky. Dávali jsme si s Jáchymem pozor, abychom neudělali 
nějakou velkou botu. Nové kormidlo bylo v ruce cítit úplně jinak, 
kladlo větší odpor ale obraty v mírném větru se s ním dělají plynule. 
v obou nedělních rozjížďkách jsme vedli start-cíl. Měli jsme dobrý 
pocit. Pro Jáchyma to byly první závody a byl nadšený. Když pak 
na vyhlášení přinášeli stůl plný lesklých medailí a diplomů, oči mu 
jen svítily. Bohužel jako vítězové závodu Vaurienů nás vyhlásili 
úplně samostatně, bez soupeřů, takže jsme si s nimi potřásli 
rukou až v zákulisí. Ani ten diplom nebo medaili nám nedali. Mě 
už je to v mém věku jedno, ale Jáchym se hodně těšil. To by se 
v Tovačově nestalo! Nevadí, doma mu to vynahradím zmzlinovým 
pohárem „Vítěz“. 

Zverejnil: Vladislav Ptašnik, dne: 04.06.2007.

Jarní Sokolská regata, Tovačov
Víkend 2. a 3. června se udál ve znamení závodů na Tovačově. Jela 
se Jarní sokolská regata. Kromě nás Nosorohů byl závod vypsán 
ještě pro Optimisty a Lasery 4.7. Účast hojná – 14 Optimistů, 3 
Lasery a 12 Vorcků, což je pro tuto sezónu zatím rekord. Doufejme, 
že až se ze zimního spánku probudí i Znojemáci a vyženou z lodí 
pavouky, bude nás ještě víc. Mladým Znojemákům tímto udělujeme 
důtku, protože ač mají aspoň tři další provozuschopné posádky, 
do Tovačova poslali reprezentovat pouze pana Bradáče s vnučkou.  
Závod začal v sobotu pro mimotovačovské malým překvapením, 
protože tradiční cesta do areálu klubu skrze místní štěrkovnu v půli 
skončila v rozježděném poli, pro auto s lodí na vleku neprůjezdném. 
Někteří podlehli panice a vrátili se do Tovačova hledat jinou cestu, 
jiní se rozhodli vyzkoušet pofidérní štěrkovou, která nakonec vedla 
kýženým směrem (i když to tak ze začátku vůbec nevypadalo).  
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Dopolední nástup a strojení lodí probíhalo téměř za bezvětří. 
K poledni se něco málo rozfoukalo, tak rozhodčí rozhodli: Jde 
se na vodu. v necelé polovině prvního kola, za všeobecného 
potlesku, rozjížďku zase zrušili, protože vítr usnul a nedokázaly 
ho probudit ani vrtulníky z nedaleké základny, které nám kroužily 
nad hlavou. Měli jsme na závodech lepší ochranku než Bush. Tak 
místo závodu v plachtění jsme si dali všichni závod v pádlování 
čímkoli, abychom už byli na břehu, děti u oběda a velcí u pivka.  
Později odpoledne se přece jen trochu rozfoukalo a stihli jsme 
odjet tři plnohodnotné rozjížďky. Konkrétně naše posádka teda 
stihla jenom dvě, protože start té první jsme nějak pros...
pali, tak jsme se jeli aspoň do zátoky podívat na plovoucí bagr. 
Po návratu na břeh už všechny závodníky čekal tradiční a moc 
dobrý guláš místní paní hospodářky. K večeru se areálem rozvonělo 
maso a jiné pochutiny připravované na grilech a jiných opíkacích 
zařízeních. Brněnská (a z přilehlých vesnic) skvadra vorckařů se 
poté usídlila u místního kiosku, kterýžto opouštěla více či méně 
slavně v pozdních nočních či brzkých ranních (kdo ví?) hodinách.  
V neděli ráno některé probudila slušná kocovina a všechny déšť. Ten 
nastěstí brzo ustal (na rozdíl od kocoviny), dokonce i vítr se přišel 
ještě jednou předvést, tak se odjely další dvě rozjížďky. Start té první 
opět jedna posádka prospala, naštěstí už ne my. Několik posádek si 
na nedělní dopoledne k nezbytné výstroji a výzbroji nalodilo s sebou 
také opičky. Naštěstí nedošlo k žádné havárii a ryby zůstaly hladem. 
Po návratu na břeh jsme dostali opět oběd, tentokrát gulášovo-
bramborovou polévku. Pak následovalo už jen balení lodí, vyhlášení 
vítězů na nástupu a vyhlášení poražených u baru (rozuměj 
placení útraty). z Nosorohů zvítězila osvědčená posádka Marcela 
s Fredym, ačkoli kluci Navrátilovi jim místy pěkně dýchali na záda. 
a to je konec zvonec.

Zverejnil: Lenka Prokopová, dne: 04.06.2007.

Víkend plný slunce - Jarní závod, Vranovská 
přehrada
Měla jsem naplánovaný volný víkend bez jachtingu, nakonec jsem 
se rozhodla odjet mimo Brno a doplnila posádku na menších 
závodech na Vranovské přehradě. Letos tam má LT Vaurien na 
konci prázdnin vypsaný pohár, jela jsem tedy získávat zkušenosti 
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z této vody, neboť jsem tu nikdy nezávodila. Některé zkušenosti 
z tohoto víkendu jsou opravdu k nezaplacení ;-)

Už chvíli po příjezdu mě mile překvapilo přátelské prostředí 
a především účast, která byla dokonce i zahraniční. Zavítal 
mezi nás „kolega“ nosorožec z Rakouska, jeho domácí vodou je 
Neusiedler See. Svoji účast přislíbil i na závody za 2 týdny. Celkem 
se na prvních jarních závodech na této vodě sešlo 7 posádek. 
Společnost nám dělaly i posádky kajutových lodí.

A jaký byl víkendový jachting? i na závodech nižšího koeficientu se 
bojuje do poslední rozjížďky. o tomto víkendu dokonce rozhodovala 
o bedně až poslední rozjíďka celého závodu. Větru bylo málo, místy 
i nic. Občas jsem měla v některých částech závodu pocit, že větší 
zrcadlo jsem snad ani nezažila. Přesto se nám za tento víkend 
podařilo utočit 5 rozjížděk. 

Gratulace vítězům, čest poraženým!

Konečné výsledky - LT Vaurien:

1. místo: Konopík Pavel – Konopík Matěj (YCB/ASV)

2. místo: Ptašnik Vladislav – Ptašnik Jáchym (TJ Klatovy)

3. místo: Vítek Miroslav – Vacula Jan (YC Znojmo)

Zverejnil: Marcela Chyťová, dne: 11.06.2007.

Vranovský vítr, Přebor Jihomoravského Kraje 
v lodní třídě Vaurien
Letos se Přebor Jihomoravského kraje přesunul na Vranov. 
Přebor se původně měl jet v Brně, ale díky inciativě Vaurienistů 
došlo ke změně lokality v duchu rčení o hoře a mohamedovi. 
Na Vranovské přehradě jsme očekávali vyšší účast, což se 
také potvrdilo. Závodilo deset Vaurienů včetně jedné zahraniční 
(rakouské) posádky. Hlavnim rozhodčím byl náš bývalý prezident 
Vaurienů, pan Roman Bradáč. Spolu s deseti Vaurieny startovaly 
čtyři Stary a tři kajutovky. 

Předpověď počasí slibovala na sobotu dobré povětrnostní 
podmínky, na neděli byla prognóza podstatně horší. Naštěstí 
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nedělní předpověď nevyšla, takže se závody větrem docela 
vydařily. 

Závod byl vypsán na pět rozjížděk, jely se tři kola bez karuselu, 
startovalo se na vodě před loděnicí. Jezdilo se od jachťáku doprava 
směrem Lančovská zátoka, následoval dlouhý zaďák přes celou 
přehradu směrem k hrázi, halza a krátký raum na Vranovskou 
pláž. Foukal západní až severozápadní vítr, což je pro Vranov 
relativně dobrý směr.

Vranovská přehrada vypadá takto:

severoseverovýchod – Vranovská pláž, jachtklub vlevo od pláže

západ – Lančovská zátoka

severozápad – přehrada proti proudu Dyje (místopisné označení 
neznám)

jihovýchod – přehradní hráz

Po nástupu se odstartovaly dvě rozjížďky, vítr foukal nepravidelně 
kolem pěti metrů a stáčel se od západu, z Lančovské zátoky. Po 
dojezdu rozjížděk následovala, extra dlouhá, asi dou a půl hodinová 
pauza, kterou závodníci využili k poobědvání na místním na baru 
a ke spánku po náročném pátečním večírku, zatímco na vodě 
nepřestávalo foukat, ba právě naopak. 

Druhou část odpoledne vyplnily další dvě rozjížďky v sílícím větru, 
který se začal stáčet od severu. Díky tomu začala lépe vycházet 
druhá strana startovní čáry a musela se změnit i taktika na 
stoupačku. Vítr na první zaďák byl hodně poryvový a stáčel se 
zboku, takže způsobil závodníkům mnoho problémů a nebyla nouze 
i o cvakačky. v posledním kole této odpolední série dokonce přišly 
na zaďák poryvy, jejichž síla přesahovala 10 metrů/sec, a které 
dostávaly i lodě bez spinakerů do vysokých skluzových rychlostí.

Poslední sobotní rozjížďka byla zkrácená o jedno kolo. Rozjížďka se 
ujela relativně rychle, že bychom klidně na vodě mohli dojet ještě 
jedno kolo. Po dojezdu na břeh jsme stačili uklidit lodě a přišel asi 
půlhodinový slejvak, který zahnal všechny závodníky pod střechu 
na bar. v tu chvíli jsme přestali být naštvaní, že se nejezdilo déle. 
Byli bychom úplně mokří, obzvlášť já, kterej jsem si nevzal s sebou 
vršek od nepromoku. Po dešti se udělala docela slušná zima, která 
je srovnatelná s Lipenskými podmínkami, které se běžně zvládají 
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zimní čepicí a bunou a dvojitými kalhotami a spoustou kořalky. 
Sobotní večírek okořenil Láďa Ptášník a Pavel Konopík (a trochu 
ja) hranim na kytaru a zpěvem. Místní rozdělali na betonové ploše 
před loděnicí ve velké železné míse oheň a my jsme si vychutnávali 
speciality místního baru (pivo, zelenou a tak...)

V neděli jsme čekali podle předpovědi velmi slabý a nepravidelný 
vítr. Proto se mi z káry vůbec nechtělo vstávat. Takže nás o půl 
desáté překvapilo docela příznivé počasí, a kdyby Roman Bradáč 
nepočkal asi deset minut, start v deset hodin bychom vůbec 
nestihli a to jsem si ještě zadělal na žaludeční vředy, pěkně spálil 
hubu čajem a odřel zadek záchoďákem, jak jsem spěchal. 

Na nedělním větru bylo zajímavé, že se točil jak z Lančovské zátoky, 
tak i ze severozápadu, takže jsme si opět užili překvapivých změn 
na stoupačce. v cíli poslední rozjížďky byl zajímavý souboj na cílové 
čáře druhé a třetí lodě. Sjel se tam Pavel Konopík a Fredy. Pavel 
měl handicap, protože jezdí se svým šestiletým synem a není 
schopen dobře tahat spinaker, takže musí výsledek nahnat jinde. 
Myslím, že má Pavel našlápnuto na velmi dobrou výkonnost. 

Závody byly prma, děkujeme pořadateli a všem účastníkům, kteří 
vážili cestu a pomohli tak přispět k pěkným závodům.

Výsledky: 

1. místo: Tomáš Karas - Daniela Gregorová 

2. místo: Pavel Konopík - Matěj Konopík

3. místo: Jindřich Formánek - Marcela Chyťová

Zverejnil: Tomáš Karas, dne: 24.06.2007.

Pohár IMEGO aneb Výlet na kapry
Bezdrev (L47-2, Pir-2, Vau-2, Evr-1, Q-1). Po několikaté odmlce 
jsem vyrazila s vaurienisty ze Znojma do jižních Čech omrknout 
bezdrevské kapry :-) v pátek dostali příkrm a z kaprů nakonec 
nebylo nic. To, proč jsme na Bezdrev jeli, byl především jachting, 
a ten se vydařil.

Závod vyšel po všech stránkách. Trať byla dvou- až tříkolová, 1-
2-3-1-2-(1-2-3). Nezvykem byl start více tříd společně, Pir + Vau, 
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Las + Evr. Přiznám se, že jsem z Pirátů měla místy strach :-( 
Během víkendu jsme odjeli 7 vypsaných rozjížděk (sobota 4, neděle 
3) a podle mého názoru, kdyby bylo víc, především v sobotu, 
rozhodně by nebyl problém, vítr nám opravdu přál.

Konečné pořadí - LT Vaurien:

1. místo: Karel a Jan Vaculovi (YC Znojmo)

2. místo: Miroslav Vítek - Petr Bartošek (YC Znojmo)

3. místo: Karel Vacula st. - Marcela Chyťová (YC Znojmo/LS 
Brno)

Zverejnil: Marcela Chyťová, dne: 30.07.2007.

Mezinárodní Mistrovství Slovenské republiky, 
Liptovská Mara
Jako každý rok na nás čekalo příjemné prostředí, dobrá „večerááá“, 
jachtařsky sympatická voda, jen to počasí letos pořadatelé špatně 
objednali. Před odjezdem jsem doufala více než kdy jindy, že se 
Windguru plete. Marně :-(

Déšť a slabý vítr nás provázel celé tři dny, od pátku až do neděle, 
po které se Mistrovství konalo. Závod byl vypsán na 12 rozjížděk, 
z nichž jsme odjeli necelou polovinu, slovy pět. Přiznám se, že 
nepříznivé povětrnostní podmínky jako byly tento rok, jsem tam asi 
ještě nezažila, a to už na Maru nějaký ten pátek jezdíme.

I za slabého větru se závodí, nejinak tomu bylo i na Maře. Pravda, 
v některých rozjížďkách jsme závodili i za žádného větru :-( 

Nejlepší posádkou celého závodu byli nakonec Martin Knetig - 
Radka Babjaková.

Konečné pořadí - LT Vaurien:

1. místo: Martin Knetig - Radka Babjaková (YCB/Fatran LM)

2. místo: Miloslav a Kateřina Chalupníkovi (LS Brno)

3. místo: Ladislav Smutný - Martin Čagan (YCB) 

Zverejnil: Marcela Chyťová, dne: 12.08.2007.
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51. Modrá Stuha Plumlova 2007
Letošní Modrá pro mě začala tím, že jsem logisticky nezvládl 
závěr týdne v práci a nabral jsem hodinové zpoždění při nakládání 
Fredyho, lodí a posléze i Marcely. Dlužno přiznat, že to byla poslední 
nepříjemnost závodního víkendu a všechno ostatní už bylo jen lepší. 
Po příjezdu nás přivítal příjemně zásobený bar a spousta známých 
tváří, takže se není moc co divit, že se večer trochu protáhl. 
v sobotu ráno po nutném zrestaurování osobnosti, nastrojení lodí 
a povinném přípitku Starorežnou následovalo už jen rozlosování 
Evropářů do skupin a hurá na vodu. Vítr foukal od letního kina 
na hrázi a držel se zcela Plumlovských tradic, takže to vypadalo, 
že zvítězit může opravdu každý. a když k tomu ve druhé rozjížďce 
některé posádky nezachytily na startu zkrácení trati o kolo, bylo 
o pestrost výsledků opravdu postaráno. Asi do čtyř hodin se nám 
podařilo odkroužit 4 rozjížďky a komise nás poslala na břeh kvůli 
nutnému osvěžení a rozdělení Evrop do zlaté a stříbrné skupiny. 
Vítr se mezitím umoudřil a téměř přestal foukat, takže na vodu 
šly nakonec pouze Evropy, které potřebovaly ještě pár rozjížděk do 
svého složitého formátu.

Nedělní ráno bylo pro většinu z nás milosrdné, protože nefoukalo 
a mohli jsme dospat. No a protože vítr nedorazil po celé dopoledne, 
tak nezbylo než naložit lodě, zaplatit útratu na baru a počkat na 
vyhlášení výsledků. Jako již tradičně se rozdělovalo poměrně 
hodně cen v různých kategoriích a vyhlášení bylo zakončeno 
tombolou o hodnotné dary, takže skoro každý si odnášel kromě 
triček i nějakou maličkost.

Podle mého se závody organizátorům podařily a příjemný pocit 
z víkendu nám nenarušili ani motorkáři vracející se z brněnského 
okruhu. Nezbývá než dodat za rok znovu na Plumlově.

Výsledky:

1. Thomas - Jim

2. Katka - Patrik

3. Fredy - Marcela

Zverejnil: Patrik Blatecký, dne: 20.08.2007.
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DÁLKOVÁ PLAVBA - Vranovská přehrada
O víkendu 25.-26.8. 2007 se na Vranovské přehradě na YC 
Znojmo, pod taktovkou jeho předsedy Romana Bradáče, uskutečnil 
další vauriení závod – Dálková plavba, koeficient 3. vypsán byl pro 
3 lodní třídy – Vaurieny, Stary a kajutovky. Vorcků se na startovní 
listinu nakonec zapsalo celkem sedm; kromě posádky Pavel 
a Matěj Konopíci z YC Brno a mojí prastaré Fortuny z Jedovnic 
(ČKD Blansko) všechno místní posádky. Kajutovek bylo šest. 
Stary nevyjely, protože pro nízký stav hladiny se nemohly na vodu 
dostat. 

Cesta byla suchá a pro mě poněkud dobrodružná. Napřed zacpané 
Brno (průjezd povětšinou na rychlostní stupeň 1 trval cca hodinu) 
a pak orientační cvičení. Měla jsem sice od Karlose plánek cesty, 
jak na přehradu a vyhnout se přitom šikovně Znojmu, žel plánek 
nepočítal s tím, že cestou do Znojma jsou dvě vesnice shodného 
jména - Suchohrdly, a do obou se odbočuje před benzínkou 
doprava. Když jsem se po příjezdu se svým blouděním pochlubila, 
bylo mi řečeno, že i jiné posádky na jaře udělaly shodnou chybu, 
že v tom nejsem sama.

V sobotu ráno byla vodní hladina klidná jako velké zrcadlo a to 
kolem ani nerostou topoly (aspon jsem si žádného nevšimla), 
takže tak moc nevadilo, že tři posádky měly jednoho člena u baru 
na jachťáku a druhého na záchranné výpravě někde u Lesné pro 
auto s botičkou a jeho řidiče. Ani později se vítr neobjevil, zato se 
konečně objevil záchranný tým z Lesné a můj vypůjčený kormidelník, 
který nám líné dopoledne zpestřil historkami z policejních zápisků. 
První sobotní dopolední rozjížďka plánovaná jako prodloužená do 
Chvaletické zátoky (odtud Dálková plavba) se tak pro nepřízeň 
větru odložila na přístí rok. 

Po obědě – zde by bylo na místě pochválit skvěle zásobenou 
kuchyni paní Jarky (řízek, guláš, sekaná), se vítr konečně přišel 
podívat, čo-že-to (fakt nevím, jestli se to píše dohromady nebo 
zvlášť) tam děláme s těma plachetnicema, a kolem jedné hodiny 
se šlo konečně na vodu. Pavel tvrdí, že foukalo tak 2, v poryvech 
4 m/s. Odjely se dvě zkrácené rozjížďky (2 klasické trojúhelníky-na 
karousely si na Vranclu moc nepotrpí) a po pauze na pivo ještě 
jedna. Zde je nutné podotknout, že vlajka zkrácení se na prámu 
objevovala a zase mizela poněkud chaoticky, takže ne vždy bylo 
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všem jasné, kolik kol se to vlastně jede. Takže jsme nakonec přešli 
na jistící taktiku po druhém kole cvičně projet cílem (beztak to bylo 
po cestě) a oni buď písknou nebo ne – v poslední nedělní rozjíždce 
se naší posádce tato taktika hrubě vyplatila.

Sobotní večírek probíhal relativně poklidně, asi jako taková před-
příprava na divočinu příští týden. Jak je na Vranově zvykem, místní 
se rozjeli na noc do svých chatiček a jiných příbytků, tak jachťák 
osaměl.

V neděli to ráno vypadalo taky beznadějně, ale vítr nakonec přišel, 
dle větroměru Pavla 3, v poryvech až 6 m/s. Zvládli jsme dvě opět 
zkrácené rozjížďky. Některé posádky v jiném složení než v sobotu, 
protože vinou vyšších mocností museli v sobotu večer dva jachtaři 
odjet a jeden naopak přijel, ale nakonec jsme nějak poskládali 
lidi do všech sedmi vorcků (komise z těchto čachrů s posádkami 
nebyla zrovna nadšená). Osobně si na výměnu posádky nemohu 
stěžovat, protože ke třem 7 ze soboty mi přibyla 4 a 1 z neděle. 
v poslední nedělní rozjížďce jsme za sebou zvládli dvě kola držet 
i Pavla Konopíka s lehoučkým Matesem (jeho 30 a mých 60 kilo je 
přece jen rozdíl), což je pro moji stařičkou bárku nevídané vítězství. 
Ve třetím kole nás sice předjel (holt mu to u bílé dobře fouklo), ale 
díky opětovnému zkrácení tratě (o kterém jsme tak úplně něvěděli) 
a naší jistící taktice projet cílem po každém kole, nám jednička 
zůstala. Po dojetí na břeh se někteří trochu divili, proč jsme se 
tam honili další kolo, když to bylo zkrácený, ale co už.

Sponzorem závodu byl Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou, takže 
vítěžové si odnesli veliké balíky cukru jako hlavní ceny a poražení 
dostali krabičku cukrových kostech jako ceny útěchy. Závod se 
myslím pěkně vydařil, ohlášené ochlazení nepřišlo, vítr si nakonec 
taky dal říct. a teď nezbývá než se těšit na příští víkend na zlatý 
hřeb místní jachtařské sezóny – Gagan regatu.

Výsledky:

1. Konopík Pavel – Konopík Matěj ( YC Brno)

2. Hadroušek Antonín – Priegelhof Karel (YC Znojmo)

3. Vítek Miroslav – Vacula Jan (YC Znojmo)

Zverejnil: Lenka Prokopová, dne: 27.08.2007.
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Gagan Reagata 2007, Vranovská přehrada
První dva zářijové dny se na Vranově sešlo nevídaných 13(!!!) 
Vaurienů-to proto,že se nám podařilo mít možnost zorganizovat 
pro ně pohárový závod. o takové číslo se kromě tradičních 
letošních posádek postarali taky Havrdovi z Liberce(dvě lodě), 
a taky Tovačovská smíšená posádka Navrátil-Svozil.

Hned v pátek jsme „zasedli“ k už dlouho plánovanému večírku, 
protože jak už se ví, je Gagan regata vrcholem a zakončením 
Znojemské jachtařské sezóny. To ale byla jen předehra pro sobotu, 
jídlem i pitím v režii sponzorské dvojice bratří Hussových.

Sobotní závodění začalo díky pozdnímu příjezdu posledních tří lodí 
o trochu později(pravda, Havrdovi to měli opravdu daleko :-), ale 
nic to nezměnilo na tom, že jsme se díky dobrému, sílícímu větru 
do oběda pořádně svezli ve dvou rozjížďkách. Hned po krátké 
přestávce, dobře nakrmení řízečky, sekanou, bramboráčky, 
zeleninkou a dalším, jsme se pustili do dalších dvou rozjížděk.

Hned v té první(v pořadí třetí), se při první stoupačce rozhodl Miloš 
Alexa jedoucí s vnučkou kvůli větru a chvilku i dešti vrátit břeh, 
ale záhy po tom se po silném poryvu převrátil. Tady bych chtěl 
vyzdvihnout hlavně chování Patrika s Katkou a Marcely s Jimem, 
kteří se hned při průjezdu kolem vrhli do vody (Patrik a Jim) na 
pomoc. Navíc Pavel a Tomáš se jako účastníci boje na předních 
místech rozhodli počkat na soupeře, a teprve až bylo všechno 
zažehnáno, vyrazili všichni znovu do boje. Díky tomu se nakonec 
na první místo dostala nová posádka Huk-Chaloupka, s lodí, která 
to opravdu umí-po Jakubu Kozelském. Na cílové čáře navíc Pavel 
nechal na chvilku vyvlát plachty a sportovně před sebe pustil 
Marcelu, tak jak tomu původně bylo před její pomocí. Opravdu se 
závodem nesl příjemný duch fair-play.

Na čtvrtou rozjížďku vítr trošku polevil, ale pořád stála zato. 
Navečer jsme se posilnili gyrosem a vrhli se okupovat bar-sobotní 
pivo bylo ve startovném, navíc nějaká ta štamprlička a nakonec 
dokonce i burčák. Poseděli, zazpívali jsme si a zatancovali za 
doprovodu přizvané kapely, takže dokonalá pohoda, okořeněná 
navíc opravdu bohatou tombolou,ve které se cenově dostalo na 
každého.
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Jediným tmavším flíčkem byla nedělní pátá rozjížďka, která se 
odstartovala, jela a vlastně i dojela za slabého, místy opravdu 
zanedbatelného větru. Zajímavostí byla situace, kdy se v prvním 
kole na zadáku sešlo vedle sebe 10 Vaurienů a 5 kajutovek 
a následně na dvojce při halze to bylo opravdu bok na bok.

Na návštěvu se přijel podívat Roman David a v neděli dokonce 
i Chalupníkovi. Na vyhlášení vítězů jsme se sešli snad opravdu 
všichni v bílých tričkách-které dostal každý závodník-na počest 
sponzorů.

Z víkendu si odnášíme kromě cen opravdu samá pozitiva,takže už 
se těšíme na příští týden, na vodu i k baru do Tovačova…

Pořadí:

1. Karas Tomáš – Prokopová Lenka

2. Blatecká Kateřina – Blatecký Patrik

3. Konopík Pavel – Konopík Matěj

Zverejnil: Karel Vacula ml., dne: 03.09.2007.

Podzimní regata + Veteran Cup - Tovačov
Druhý zářijový víkend se někteří z nás rozhodli trávit na tovačovském 
rybníku. Ale řeknu vám, dostat se do jachtklubu normálním autem 
byl opravdu oříšek. Nebyla jsem sama, kdo zapadl v blátě po 
prahy (že Marci), a pak musela umývat auto i oblečení hodných 
kolemjedoucích lidí, kteří se nabídli s pomocí (děkuji Barčo).

Nicméně jsme dorazili v počtu 10, později 11 lodí. Mezi 
nejvzdálenější posádky patřili Liberečáci a samosebou Vláďa se 
synem. v klidu jsme nastrojili lodě, seřadili se na nástup za zvuku 
hymny a mohlo se začít závodit. Regata byla vypsaná na šest 
rozjížděk a speciálně pro veterány. Protože veterány splňovaly jen 
tři lodě, nemohl být veteran cup pro ně hodnocen, a tak jsme 
se museli spokojit pouze s absolutním pořadím. Než k němu 
ale přistoupím, ráda bych napsala své zážitky po roční pauze na 
nosorohu. Bohužel, některé lidičky už vůbec neznám a některé 
jsem někde kdysi viděla. Je to hrozné, jak se ty časy a lidé mění. 
Ovšem skalní prezidentka zůstává a účastní se i našich oblastních 
závodů pravidelně :-).
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Tak pokračujeme. Rozjížďky byly klasické tříkolové, i když reliéf 
břehu a modrá bójka trochu více omezovala vytahování spinakru. 
Vítr (ostatně jako vždy na Tovačově) poryvově pulzoval, takže jsme 
si připadali jako na houpačce. Já měla nového kosatníka a již při 
první stoupačce se zapomněl navléct do nožních popruhů, takže 
jsem měla co dělat, abych ho úplně neztratila. Vítr si s námi opravdu 
zahrával a v prvním dnu si s ním nejlépe poradil Broňa Mlčoch se 
svým synem Matějem. v těsném závěsu za nimi skončila po pěti 
rozjížďkách dvojce Navrátil, Hanzlík. Na třetím místě figurovala 
naše posádka. Mezi rozjížďkami si všichni pochutnali na guláši 
a pivku a večer se v tomto příjemném duchu pokračovalo.

V neděli před závodem nebylo vůbec o umístění v první trojce jasno. 
Vítr zesílil, a tak bylo zřejmé, že Broňa nebude mít moc šancí 
do boje zasáhnout. Jednalo se tedy jen o to, jak to skoulí naše 
posádka a posádka Navrátil, Hanzlík. Pokud bychom dojeli první 
my, byli bychom první celkově. Pokud dojedou oni, vyhrají celkově 
oni. Na start jsme jeli v pohodě a taky jsme tak odstartovali. Celou 
rozjížďku jsme vedli a svůj náskok si prodlužovali až …

… na poslední spinakr jsme museli více ostřit, no a nějak jsme 
to nedovážili :-). Hups! a byli jsme tam. Musela jsem přece taky 
myslet na diváky. Nadvakrát jsme obrátili loď zpátky, ale to nás 
už hoši předjeli. Po tomto manévru jsme dojeli druzí, čímž nám 
zůstalo třetí místo celkově. Broňa sestoupil z prvního na druhé 
místo.

Při vyhlašování výsledků se samozřejmě nezapomnělo ani na první 
posádku veteránů Dohnal a syn. Myslím si, že všichni byli spokojení 
a těšíme se zase na červen, kdy k nám určitě dorazíte v hojném 
počtu. 

Zverejnil: Hanka Svozilová, dne: 12.09.2007.

Mistrovství České republiky, Nové Mlýny
V pátek ráno se nás sešlo 13 vaurienů k letošnímu mistrovství. 
Kromě slušného počtu lodí se dostavilo i babí léto a s ním krásné, 
leč bezvětrné počasí. a tak jsme měli dost času nachystat lodě 
a probrat všechny novinky. Když se ani odpoledne vítr neumoudřil, 
tak jsme se rozhodli aspoň pro nějaký sportovní výkon dne 
a vyrazili na hrad. Pak už následovala jen večeře a večírek na 
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stánku u klubu, který nám zpestřila živá hudba, tanec, sponzorské 
pivo a rumová smršť na počest Fredyho manželského úspěchu 
(kdy že se to má narodit?).

V sobotu naopak bylo větru až moc. Přecházela totiž studená 
fronta a (jak je na Mlýnech dobrým zvykem) pořádně se rozfoukalo. 
Díky tomu, že ostatní lodní třídy měly závody jen o víkendu, byl start 
až o půl dvanácté. Zato jsme pak odjeli 4 rozjížďky non – stop ve 
větru 12 – 15 metrů, což byl také dost slušný sportovní výkon. 
Některým posádkám nestačila jen sprcha na ostré bočáky (kdy 
jsem opravdu nemohla sledovat kosatku, protože jsem byla pořád 
zalitá vodou) a přidali k tomu i koupel. Rozjížďky jsme jeli jen na dvě 
kola a tak jsme je měli rychle odjeté, i přes to, že jsme mezi nimi 
měli pauzy než odstartovaly jiné lodní třídy. Po náročném dni jsme 
se rozprchli do místních sklípků, kde jsme léčili namožené svaly. 

V neděli se obloha opět rozjasnila a kolem poledne se vítr ustálil 
na 4 – 6 metrů. Tak jsme odjeli ještě dvě rozjížďky a pak už 
následovalo jen balení, vyhlášení a rozloučení. 

Letošní mistrovství se vydařilo. Užili jsme si větru i bezvětří, ale 
hlavně jsme si zazávodili. No a dopadlo to takto: 

1. Milo Chalupník – Katka Chalupníková

2. Láďa Smutný – Vašek Marek

3. Tomáš Karas – Lenka Prokopová

Zverejnil: Katka Chalupníková, dne: 17.09.2007.

Poslední vítr - Brno
Na posledním poháru letošní sezóny se nás sešlo hezkých 16 
posádek. Přijelo i několik posádek za Slovenska. Předpověď počasí 
slibovala slunečno teplo ale vítr maximálně 3 m/s. Naštěstí kolem 
12 hod. se docela rozfoukalo. Rozhodčí postavil sice poměrně 
malou trať ale zase jsme jeli 3 kola. Sotva jsme vytáhli spinakr už 
abychom ho zase zabalili.

Za sobotu se odjelo 5 docela pěkných rozjížděk. 

V neděli to celé dopoledne vypadalo že se už nerozfouká ale před 
12 hod. se začal po hladině přehrady roztahovat poryv. Všichni 
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nervózně čekaly co bude ??? (poslední možný start mohl být ve 
13 hod.) přibližně ve 12:10 vyjel startovní prám. Poslední 6. 
rozjížďka se odjela za slabého (místy žádného) větru. 

No co dodat proběhlo vyhlášení výsledku závodu, potom i poháru 
jak Českého tak Československého. Jako tradičně nám na závěr 
popřál pan Alexa šťastnou cestu, bohatého Ježíška, vše nejlepší 
do nového roku a bohatou pomlásku.

Doufám že se příští rok zase potkáme v tak hojném nebo ještě 
hojnějším počtu.

Konečné pořadí:

1 Laďa Smutný - Martin Čagan

2 Tomáš Karas - Daniela Gregorová

3 Adam Brestovský - Lea Lipenská

Zverejnil: Jindřich Formánek, dne: 25.09.2007.

A jak to nakonec dopadlo? 

Czech Vaurien Cup 2007

Pořadí Kormidelník Kosatník Body
1st Smutny Ladislav Cagan Martin 6.0

2nd Karas Tomas Gregorova Daniela(3)

Prokopova Lenka(1)

7.0

3rd Blatecky Patrik Blatecka Katerina 9.0

4th Formanek Jindrich Chytova Marcela(4)

Chalupnikova Katerina(1)

15.0

5th Konopik Pavel Prokopova Lenka(2)

Konopik Matej(1)

Vacula Karel(1)

19.0

6th Kralik Vaclav Barenyi Samuel 57.0

7th Ptasnik Vladislav Ptasnik Tadeas 60.0

8th Alexa Milos Alexa Adam 74.0
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Pořadí Kormidelník Kosatník Body
9th Brestovsky Adam Lipenska Lea 78.0

10th Vitek Miroslav Vacula Jan 82.0

11th Hlavsa Jan Berenyiova Karolina 82.0

12th Vacula Karel st. Prokopova Lenka(1)

Vojtech Petr(1)

87.0

13th Bradac Roman Cela Barbora 92.0

14th Knetig Martin Babjakova Radka 106.0

15th Chalupnik Miloslav Chalupnikova Katerina 107.0

16th Huk Vaclav Chaloupka Tomas 109.0

17th Brestovsky Matej Brestovska Zuzana 109.0

18th Chytova Marcela Klat Roman 110.0

19th Bartosek Petr Vacula Karel ml. 111.0

20th Hykrda Jan Hykrdova Monika 111.0

21st Smesny Marek Klat Roman 112.0

22nd Ruzicka Pavel Ruzicka Peter 112.0

23rd Hadrousek Kamil Hadrousek Antonin 113.0

24th Vacula Karel Vacula Jan 114.0

25th Svozil Lubomir Navratil Jan 114.0

26th Navratil Jan Hanzlik Jaroslav 114.0

27th Chlupaty Petr Klat Roman 114.0

28th Darula Miroslav Laco Jozef 115.0

29th Havrda Lubos Havrdova Sarka 115.0

30th Kubik Michal Prokopova Lenka 116.0

31st Babjaková Miriam Babjak Marián 116.0

32nd Mareckova Renata Hykrdova Monika 117.0

33rd Havrda Zdenek Cihulova Miroslava 117.0

34th Drazdil Bedrich Sopousek Jan 119.0



Kalendář závodů pro rok 2008

12.4.2008 Memoriál Hynka Švédy Jedovnice

3.5.2008 To je celá, to je půl Brněnská přehrada

10.5.2008 Pavlovská regata Nové Mlýny

31.5.2008 Jarní sokolská regata Tovačov

7.6.2008 Jarní závod Vranovská přehrada

21.6.2008 Krajský přebor KSJ21 Brněnská přehrada

28.6.2008 Šilhánkův memoriál Velké Dářko

16.8.2008 Modrá stuha Plumlova Plumlov

30.8.2008 Gagan Regata Vranovská přehrada

6.9.2008 Podzimní regata + Veterán cup Tovačov

6.9.2008 Dálková plavba Vranovská přehrada

19.9.2008 Mistrovství ČR - Modrý hrozen Nové Mlýny

27.9.2008 Poslední vítr Brněnská přehrada

4.10.2008 Memoriál Jana Sedláka Brněnská přehrada



Kontaktní údaje:

Asociace lodní třídy Vaurien ČR
Kotlářská 663/22
602 00 Brno
IČO: 66545331




