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H Y D R O – V O D Á C K É O D D Í LY

3/2004 – červen / červenec

SK Zlíchov
Připravili: Jícha, Zajíc, Rosťák

Při procházce podél Vltavy jste si možná na levém břehu
před Císařskou loukou všimli staré vodácké loděnice. Tato dvoupodlažní budova zhotovená pouze ze dřeva překvapivě ustála mnoho
povodní včetně té největší před dvěma lety a již od roku 1924 stále slouží svému
účelu. V loděnici, která přečkala všechny nepřízně osudu, sídlil vodácký oddíl
SK Motorlet, nyní nově přejmenovaný na SK Zlíchov Praha.
Oddíl se zaměřuje takřka výhradně na vodáckou
turistiku, se závodní činností skončil koncem osmdesátých let. Dvě třetiny jeho členů tvoří mládež
a tomu odpovídá i jeho činnost. Na jaře, v létě
a na podzim jsou organizovány autobusové zájezdy
na splouvání řek, děti se k pádlování dostanou každý druhý víkend. Mimo vodáckou sezonu vyrážejí
na víkendové pěší výlety. V zimě pádlo vymění
za lyže a jednou za čtrnáct dní vyrazí na sjezdovku,
případně na „pěšárnu“.
Po celý rok jsou každé úterý a středa vyhrazeny
oddílovým schůzkám, hrají se hry, povídá se, sportuje a když je pěkně, jde se i zapádlovat si na Vltavu.
V zimě místo schůzek děti chodí plavat do bazénu.
Kromě oddílových střed probíhá přes zimu o víken-
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dech i výuka eskymáckých
obratů.
Vrcholy
roku jsou
však pro
děti bezesporu letní
a zimní tábor. Čtrnáctidenní
letní tábor
stráví děti
na vodě
(např. Sázava, Berounka, Lužnice, Ohře či slovenský
Hron), týdenní zimní s běžkami a sjezdovkami na horách. Na táboře jsou děti vedeny k samostatnosti,
spí ve stanech, všechny věci si vezou v lodi s sebou,
dvoučlenné hlídky se střídají v „kuchyni“ a vaří na
ohni pro všechny. Svou odvahu si ověří při bojových
hrách, a možná i na nějaké té vypečenější šlajsně.
Samozřejmě pod dohledem zkušených vedoucích.
K tomu, aby se děti zvládly o sebe samy postarat,
je vedoucí po celý rok učí na oddílových schůzkách
a slušná docházka právě na oddílové úterky a středy je základem pro zvládnutí všech potřebných
dovedností.
Co se týče vybavení na vodu, oddíl vše zdarma zapůjčí. K dispozici jsou jak lodě (otevřené a zavřené
C2, případně i K1), tak i pádla, vesty a helmy. Na víkendové vodácké akce se jezdí autobusy a za celý
víkend děti zaplatí mezi 300 – 450 korunami (jídlo,
ubytování, doprava). A když už jsme u těch peněz,
roční členské příspěvky činí 350 Kč.
Kromě plánovaných oddílových akcí vyrážejí mnozí
členové při příznivých vodních stavech po domluvě
auty za dalšími vodáckými zážitky (a to i do ciziny).

VODÁCKÝ ODDÍL SK ZLÍCHOV PRAHA
PŘIBÍRÁ DO SVÝCH ŘAD NOVÉ ČLENY
(děti i dospělé)
l na akce klubu zveme i nečleny oddílu
l loděnice je otevřena od dubna
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ /
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
l 19. 5. 2004 od 16 do 19 hodin
l SK Zlíchov Praha; Strakonická 16;
150 00 Praha 5; tel: 257 321 799
PODROBNÉ INFORMACE ČINNOSTI
ODDÍLU A OTVÍRACÍ DOBĚ LODĚNICE:
l http://www.skzlichov.cz
l info@skzlichov.cz
NEOFICIÁLNÍ AKTIVITY:
http://jicha.skzlichov.cz

l

Část členů trénuje i na slalomové trati v Troji.
Členové oddílu si vedou kroniku a tzv. Občasník
(4 – 5x ročně vydávaný časopis o činnosti oddílu).
Kromě toho oddíl o svých akcích referuje i na svých
webových stránkách www.skzlichov.cz , o které se
stará Martin Humpolec. Soukromé webové stránky mají i někteří členové oddílu, například Jícha
(jicha.skzlichov.cz).
Jako v každé loděnici i v té zlíchovské je oddíl něco
jako druhá velká rodina. Kromě vodáckých akcí
se členové oddílu scházejí i mimo „oficiální“ akce,
slaví v loděnici Vánoce, pálí čarodějnice, soutěží
a trumfují se v různých dovednostech, ale hlavně
jsou rádi spolu a v přírodě. Jak ostatně píše i jedna
z členek dětského oddílu Bára:
„Nadešel čas Vánoční. Loděnicí se line vůně
purpury, františků, svařeného vína a čerstvě
napečeného cukroví. Na stole stojí vánoční stromeček a pod něj příchozí pokládají dárky pro své
kamarády. Mezi hodnotnými dárky se najdou
i lecjaké poťouchlosti. Kytary vyluzují melodie koled, „pohoda přišla k nám…“ Proč vlastně neslavit
Vánoce víckrát? Já bych je slavila klíďo píďo celoročně (kdybych nemusela uklízet)! Je nám spolu
dobře. Na nikoho z téhle party bych nedala
dopustit.
A to, že bez vody to fakt nejde, potvrzuje snad také
to, že se každoročně pořádá Vánoční sjezd nějaké
„divoké“ vody, jako je Berounka, na pramičkách.
Jestli to někdo chcete vyzkoušet na vlastní kůži,
neváhejte a přijďte někdy pobejt...“
n

