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V pátek 28.1.2022 se v příjemně vytopené klubovně loděnice uskutečnila výroční 

schůze oddílu vodních sportů při TJ FS Napajedla. Sešlo se nás kolem 25 a bylo si u dobrého 

pivečka a vínečka o čem povídat. 

Nejdříve jsem přednesl zprávu o činnosti za rok 2021, za kterou následovala zpráva o 

hospodaření od Miroslava Seitla. Do této zprávy také, mimo jiné, patřila brigádnická činnost 

našich členů při údržbě stávajících a budování nových zařízení našeho oddílu. Nakonec nás 

Soňa Mičáková seznámila s finančními záležitostmi a mohli jsme v klidu pokračovat v dalším 

programu schůze, který jsme po diskuzi o plánovaných akcích zakončili.   

Co se týká ostatní závodnické činnosti, rád bych zmínil reprezentaci našeho oddílu na 

Východočeském vodáckém maratonu v Pardubicích. Velmi dobrých umístění dosahovali naši 

členové po celý rok také na všech soutěžích pořádaných Českým svazem kanoistů, jako jsou 

např. Hamerský potok, Teplá, Střela, Svratka...... a rozhodně tak dělali dobré jméno, jak 

našemu oddílu, tak celé TJ FS Napajedla.  

Začátek a konec roku se odehrával ve znamení bazénů, kde jsme procvičovali naše 

vodácké dovednosti v eskymáckých a jiných obratech potřebných ke zvládnutí umění sjíždění 

divokých řek u nás i v zahraničí. Každý druhý týden se nás v kroměřížském bazénu scházelo 

přibližně 30 a myslím, že tato forma naší vodácké činnosti příjemně vyplnila, jinak 

okurkovou, zimní sezónu.  

Po mořích se naši členové, nepočítaje úspěšné domácích akce, vloni plavili například v 

Řecku a Chorvatsku. Ve spolupráci s Vodák Sport Brno a TJ Sokol Brno I jsme se, jako 

„lídři“, také podíleli na organizaci jednoho z nejvýznamnějších srazů mořských kajakářů 

v Česku, na Brněnské přehradě. Velmi zajímavé a prospěšné je také setkání s vozíčkáři na 

Dalešické přehradě, kde handicapovaným přibližujeme krásu našeho sportu. Co se týká 

divoké vody, tak kromě cest na místní divoké řeky a potoky, bych chtěl zdůraznit naši týdenní 

rodinnou oddílovou akci na rakouské Salze, kde se vloni vystřídalo na 30 účastníků z řad 

našeho oddílu. Pro rodiče s dětmi jsme vloni také zopakovali dnes již tradiční turistiku po 

Baťově kanále a nutno říct, že na trati dlouhé kolem 14 km se vyřádili nejen děti, ale i dospělí. 

Kromě vodáckých stálic v našem kalendáři akcí včetně naší nejtěžší vodácké akce v Česku v 

Čertových proudech pod hrází vodní nádrže Lipno, bych chtěl také zmínit desetidenní 

cykloturistickou výpravu našich členů do Polska. Ne, že bychom na kole jinam nejezdili, ale 

tato akce se řadí k těm, jak finančně, tak organizačně náročnějším. Nezbývá, než vzpomenout 

i naše suchozemské aktivity, které stejně tak, jako voda, patří nerozlučně k činnostem členů 

našeho oddílu. Naši členové loňské léto najezdili mnoho kilometrů na kole a v zimních 

měsících se také samozřejmě věnovali sjezdovému a běžeckému lyžování.  

Na závěr chci jen poznamenat, že vedení našeho oddílu v čele s Milanem Mičákem, 

hospodářem Miroslavem Seitlem, pokladníkem Soňou Mičákovou, členy výboru Přemyslem 

Ulmanem, Martinem Vachem a členkou revizní komise Monikou Machovou pracovalo, 

v rámci možností, na jedničku. Nezbývá, než si do další sezóny popřát mnoho, bez úrazů 

ujetých kilometrů po vodě i na souši, krásné počasí a pohodu na všech našich cestách doma i 

v zahraničí. 

 

 

 

V Napajedlích  12.4.2022      Zapsal Milan Mičák       


