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Lipno Marathon
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Letošní již 17. ročník Lipno Marathonu přinesl pro 45 lodí
na startu slunečné počasí, ale vítr byl asi nejhorší v celé
dlouhé historii. Otočná bóje byla nakonec umístěna u Vltavice, ale i tak byl výsledný čas i těch nejrychlejších lodí přes
5 hodin. Ve slabém větru opět dominovaly rychlé sportsboaty. Z vítězství se radoval Jaroslav Sochor, který na lodi ABRACADABRA odsunul na druhé místo loňské vítěze, tým HEBE
IV Zdeňka Sünderhaufa. Na třetím místě pak skončil další
sportsboat pod vedením Zdeňka Kacálka. První katamaran
bratrů Pavlišových se letos ukázal až na 5. místě. Kategorii
do 22 stop vyhrála loď Petra Čermáka. Lipno Marathon
měl letos další vložený doprovodný program, ve kterém se
představili závodníci lodních tříd RS500 a RS Aero, ale byla
zde také možnost vyzkoušet si veslování s olympijským medailistou Václavem Chalupou nebo paddleboardový závod
pořádaný partnerem regaty, ﬁrmou KWS.

Rekordní počet Optimistů
na Nových Mlýnech

Mistrovství ČR
Catamaran Open

O víkendu 27.–28. května přijelo na závod Českého poháru na Nové Mlýny rekordních 84
Optimistů. Závodily také třídy Laser Radial a Vaurien. V sobotu se odjely čtyři a v neděli jedna
rozjížďka, víc slábnoucí vítr nedovolil. V nejpočetnější třídě Optimist zvítězil Tibor Nevelöš, nejlepší dívkou byla Klára Himmelová na čtvrtém místě. Třídu Laser Radial vyhrál Jakub Halouzka,
nejlepší dívkou byla na osmém místě Lucie Keblová.

Yacht klub Jestřábí byl pořadatelem dalšího ročníku mistrovství republiky třídy Catamaran Open.
Za krásného počasí se od 27. do 28. 5. podařilo
odjet celkem osm rozjížděk, ve kterých startovalo
deset katamaranů. Naprosto suverénně zvítězila
nově složená posádka David Křížek a Jan Svoboda,
která vyhrála ve všech neškrtaných rozjížďkách.
Na druhém místě skončila posádka Milan Chlebna
a Jiří Pavliš a na třetím Miroslav Falta a Tomáš Vastl.
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VÝSLEDKY
Třída Optimist (84 lodí)
1. Tibor Nevelöš
2. Tomáš Mlejnek
3. Šimon Jurečka
Třída Laser Radial (24 lodí)
1. Jakub Halouzka
2. Jiří Halouzka
3. Benjamín Přikryl
Třída Vaurien (10 lodí)
1. Miloslav Chalupník – Kateřina
Chalupníková
2. Tomáš Karas – Markéta Dokoupilová
3. Michal Kubík – Dana Kubíková

CZE
CZE
CZE

INFORMACE Z ASOCIACE LODNÍHO PRŮMYSLU
Za den z Prahy do Českých Budějovic
Dne 20. 5. byla slavnostně otevřena poslední plavební komora na vltavské vodní cestě – Hněvkovice II. Následně Zdeněk Bergman, převozník
pražský, podnikl jako první v historii plavbu, kdy po splavněné Vltavě
během jednoho dne doplul z Prahy až do Lannovy loděnice v Českých
Budějovicích. Na lodi s ním byl i štáb České televize, takže se brzy
můžete těsit na zajímavý dokument. „Byla to nádhera, kterou všem
doporučuji,“ říká Zdeněk Bergman, „příroda je podél řeky Vltavy opravdu
krásná, plavba je klidná a zajímavá, stále je na co se dívat,“ dodal. Vltava
není jen vodní cesta, ale nabízí i stezky pro cyklo, inlinové či pěší výlety
na přilehlých březích a spoustu zajímavých turistických cílů. Podél řeky
fungují i informační střediska InfoPointVltava.cz, která poskytnou všechny
informace, můžete si v nich zajistit lodní lístky na parníky nebo půjčit
motorový člun, kolo, dvojkolo, koloběžku, kolečkové brusle nebo se jen
občerstvit. Více na www.stezkavltavy.cz a www.aplcz.cz.
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