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Mistrovství
ČR třídy Finn

IT Regatta – Cio
Business World Cup
2016
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12. ročník má letos za sebou populární IT Regatta, která se konala 5.–9. září v Biogradu
na Moru. Jedná se o akce, kde ﬁrmy z oblasti informačních technologií závodí pod vedením
špičkových českých jachtařů na one design ﬂotile námořních lodí Bavaria 40S. Letošním vítězem se stal tým CHECK POINT THREAT PREVENTION kapitána Martina Pospíšila, druhé místo oslavil tým F5 kapitána Johana Hirnšala a ze třetího místa se radoval tým HRUBÝ SPORT
SOFT kapitána Petra Stokláska. Příští ročník se pojede v týdnu od 16. 9. 2017 na zbrusu nové
ﬂotile lodí Bavaria 41C opět v Chorvatsku. Více na www.itregatta.cz.

Foto Otto Bórik

Na Nových Mlýnech se konalo mezinárodní mistrovství
České republiky v olympijské lodní třídě Finn, kterého
se zúčastnilo 33 lodí. Za tři dny se podařilo odjet jen
čtyři rozjížďky, které jsou nutné pro uznání mistrovství.
Ve všech ale jednoznačně dominoval druhý nejmladší
účastník reprezentant Ondřej Teplý, který tak zaslouženě zvítězil. Na 2. místě skončil Jiří Hýža a třetí byl
olympionik ve třídě Laser bratr Ondřeje Viktor Teplý,
který si na Finna jen tak odskočil.

INFORMACE Z ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU
Dokončení vltavské vodní cesty se blíží
Na začátku května proběhl den otevřených dveří poslední třetí etapy
projektu, který umožní splavnost Vltavy pro rekreační plavbu mezi nádrží
vodního díla Hněvkovice a Týnem nad Vltavou. Jejím cílem je zajištění
dostatečné plavební hloubky (1,6 m) ve vzdutí VD Kořensko a ve zdrži jezu
Hněvkovice prohrábkou dna v délce 3 km, modernizace jezu a nová plavební komora Hněvkovice třídy I. o spádu 2 m, úprava horní a dolní rejdy
plavební komory VD Hněvkovice třídy I. o spádu až 15 m a vystrojení této
plavební komory. Akce začala společnou plavbou lodí z přístavu v Hluboké nad Vltavou přes plavební komoru Hněvkovice se spádem 15 m, která
je řízena z nového velína. Po přeplutí komory jsme měli možnost vidět jez
a stavbu nové komory, kde probíhalo cvičení hasičského sboru při záchraně tonoucího. Projekt by měl být dokončen v dubnu 2017, čímž bude
spojena vodní cesta z Českých Budějovic do Týna nad Vltavou, odkud je
možné plout až na vodní nádrž Orlík.

Volební valná hromada APL
Valná hromada APL se bude konat 8. prosince 2016 od 14 hodin v Marině Dock. Tato valná hromada bude volební.
Kandidáti do Představenstva APL nebo do Dozorčí rady APL se mohou hlásit na sekretariátu APL. Více na www.aplcz.cz
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