Stručný průřez historií
Sepsali: Brunďa a Johny
Pokud některé události nesouhlasí se skutečností,
nebyl to úmysl autorů, ale nedostatek informací.

Stručné dějiny aneb jak běžela léta...
Historie vzniku KVT sahá až do roku 1956. Tehdy skupina zaměstnanců bývalého Chemoprojektu
uspořádala pod hlavičkou Svazarmu letní tábor na ostrůvku pod hradem Oheb na Sečské přehradě,
na němž se vystřídaly tři turnusy po 14 dnech. K založení tábora a jeho zásobování vyžadovalo lodě
a každodenní ježdění na vodě pro zajištění chodu se natolik zalíbilo, že se vytvořila parta lidí, která
začala spřádat plány na založení vodáckého oddílu. A tak se dá říci, že ještě téhož roku byl založen
vodácký oddíl de facto a hned začátkem roku 1957 de jure byl zaregistrován pod hlavičkou Svazarmu jako Klub braného vodáctví (KBV). To již měl oddíl za sebou první oficiální plavbu na vodě
(z Týniště nad Orlicí do Pardubic). Hlavní zásluha o založení KBV patří Vladimíru Francovi, Břeťovi Sovovi a Zbyňku Uchytilovi – Zubanovi, který se stal prvním náčelníkem klubu. Azyl našel
klub na bývalé vojenské plovárně „Pod Vinicí“.
A život klubu začal nabírat na obrátkách:
1957

Začíná se stavět loděnice – dřevěná na louce u vody, do zimy je hotová. Jednoduchá, ale účelná, beze změny sloužila až do roku 1970. V té době měl klub 23 členů.

1958

Začínají se stavět první laminátové kanoe (jako jedny z prvních v republice) – díky
pryskyřici, vyvinuté ve VÚSPL a kopytu od Franty Řezníčka. Díky Janě Sovové
přichází další omladina z ekonomické školy. Jezdilo se nejen na kanoích, ale i na
pramicích, náčelníkem se stává Jarda Stejskal.

1959 – 60

„Nosnou řekou“ pro činnost se stává Tichá Orlice, úsek Choceň Pardubice, se sjížděl za 1,5 dne a to i několikrát do roka. Vybrané družstvo se též účastnilo braného
vodáckého závodu „Dolu Váhom“ (na pramicích), náčelníkem na toto období se
stává Břeťa Sova.

1961

Další příliv zájemců o vodu – máme už 55 členů, činnost se dále rozrůstá, první dva
„vyslanci“ na divokou vodu do Liptovského Hrádku (Čížek – Franc), staví se velký
vlek na lodě – dopravu ojediněle nákladním autem nám na železnicí nedostupné toky zajišťuje TMS, po návratu z Liptovského Hrádku se staví kopyto na C1, v létě
zájezd na Lužnici, náčelnicí se stává Líba Bezděková.

1962 – 63

V uvedených letech mladší část členské základny odjíždí v květnu na kurzy vodní
turistiky do Liptovského Hrádku (vlakem – cca 14 lidí), dokončili jsme kopyto na
C1 a v dalším roce stavíme nové kopyto na C2 slalomového typu – tzv. „němka“,
které slouží dodnes.
Na obou kopytech se postavily stovky lodí (stavba vlastní skořepiny trvá 30 – 45
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minut) nejen pro členy, ale i pro externí zájemce (byl to i jistý zdroj příjmů), později se postavily i dvě C1 (a taky poslední), ale sloužily poměrně dlouho a přispěly
k výuce eskymáckých obratů. V roce 1962 dovolená na Hronu – přicházejí nejstarší
členové do KBV – rodina Kadleců. Na podzim se zúčastňujeme 1. splutí Hamerského potoka z Dvorečku. Dvojka Čížek – Franc si sjeli i poslední dvě kaskády –
Čochtan je zato potrestal do krvava odřenýma nohama.
1964

V Liptovském Hrádku absolvovali dva členové 10tidenní kurz pro cvičitele vodní
turistiky. Jezdí se stále víc, zúčastňujeme se už i VTJZ (Vlašimská Blanice v úseku
Louňovice – Vlašim). Zde jsme též vyhráli u táborového ohně 3. místo ve zpěvu u
táboráku pod vedením Ládi Trnky (věnec buřtů).
Uskutečnil se 1. kolektivní silvestrovský pobyt na rekreačním středisku Tesly na
Stráži v Krkonoších.

1965 – 66

Členská základna čítá již 75 hlav a jezdí se čím dál víc i obtížnější toky – sjelo se
celkem 67 řek, uspořádali jsme i VTJZ (vodácká turistická jízda zdatnosti) na
Doubravce. Činnost se začíná pomalu rozšiřovat i na zimní období – začíná se běhat
na lyžích – koncem období již dost systematicky, byl uskutečněn 2. společný silvestrovský pobyt 65/66 na chatě elektroprůmyslovky v Deštném. Také se dohodly
vrcholné orgány Svazarmu a ČSTV o soustředění vodáckého sportu obecně pod
hlavičku ČSTV.

1967

14.1. byla proto ustavena TJ Klub vodáků – turistů Pardubice (KVT), prvním předsedou na ustavující schůzi byl zvolen Břeťa Sova. Intenzivní činnost TJ pokračovala, intenzivně se lyžuje a hned 27. března stojí na startu Krkonošské „70“ 10-ti
členné družstvo mužů TJ VT Pardubice. Tohoto závodu se zúčastňujeme nepřetržitě
dodnes, jako jediní z Pardubic. Na vodě jsme pak absolvovali dvoudenní vodácký
maratón – 100 sázavských km (Ledeč – Čerčany.)
V létě se pak uskutečnila historická plavba nazvaná „Napříč Evropou“ po Dunaji
(Štůrovo – Budapešť – Bělehrad – Varna). Na podzim se pak uskutečnil 1. ročník
Východočeského vodáckého maratónu (22.10. – ještě jako oddílová soutěž). Kuriozitou byl start na nádraží po zastavení vlaku (bylo ještě nutno vyzvednout lodě
z úschovny) Na trati 80 km byli prvními vítězi Brunďa Davídek a Zdeněk Chod s
časem 9:24 hod. V tomto roce najezdili členové na vodě celkem úctyhodných 27
796 km. V soutěži „O nejzdatnějšího vodáka ČSSR“ se umístil jako 1. Brunďa, 3.
místo obsadil Zdeněk Chod, v ženách jsme obsadili rovněž 1. místo zásluhou Evy
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Davídkové.
Bylo také vybudováno volejbalové hřiště – hned vedle loděnice.
V zimě byl uskutečněn další společný vánoční pobyt – na Masarykově chatě na Šerlichu poprvé.
1968

Po vánočním pobytu pokračuje intenzivní činnost na lyžích, která vrcholí opět Krkonošským maratonem, na kterém kromě družstva mužů startuje i 5tičlenné družstvo žen. Jinak tento rok byl na události dosti bohatý – začíná tradice pálení čarodějnic, dále pak 1. ročník Malé školy vodní turistiky na Sázavě a na 24.8. měla naše
TJ z pověření Ústřední komise vodní turistiky pořádat VTJZ na Loučné v úseku
Zámrsk – Uhersko. Vše bylo připraveno, ale neočekávaná návštěva Osvobozeneckých vojsk toto úsilí zhatila. Zato další vodácká svatba (Petra a Jitky Glossových)
se uskutečnila (dokonce pod dozorem jednoho bojového vozidla „spřátelených“
armád“). Následovala svatební cesta po Lužnici , která dala základ tradici splouvání
podzimní Lužnice v dalších letech. Rovněž se uskutečnil 1. ročník zamykání Opatovického kanálu. Závěr roku obsazuje KVT celou Masarykovu chatu (pravidelně
až do roku 1975). Po interpretech písní Na východě velká země a Jdi domů Ivane,
zpívané na Silvestra se údajně vyptávali „podezřelí pánové“.
Od trampské osady Somráci přebíráme oslavný pokřik JA-MA-HA, HA-HA-HA.

1969

Po „vánočním soustředění“ se poprvé členové TJ VT objevují na startu populárního
lyžařského závodu „Krakonošův štít“. I nadále pokračuje nepsaná soutěž o ujeté
km – kořením je souboj Eda Štrympl st. – Brunďa. Pod hlavičkou VCHZ vyhrává
naše dvojice Chod – Tuhelová mistrovství Španělska ve sjezdu na divoké vodě, při
návratu zůstává Zdeněk Chod v Německu. Brunďa s Petrem Glossem sepisují Jedenáctero pro háčky. Byla založena štědrodenní tradice dopoledního setkávání kotrčníků.

1970

Tento rok patří v historii TJ k těm významným:
•

pořizujeme si své první vozidlo – Garant za 7000 Kčs. Na tuto částku se členové skládali po 100 Kčs.

•

byla zahájena přístavba loděnice

•

uskutečnila se 1. vodácká expedice do Rumunska

•

5 členů získává zlatý vodácký odznak (Davídek – ová, Fran – cová, Gloss)

•

byl ustaven rekord v čochtanech za rok - Mirek Svoboda (Ríšánek) 23 x, tento
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počet nebyl nikdy překonán. Uprostřed prázdnin se vrací Zdeněk Chod.
•

v postupující normalizaci je nám zakázáno používat v názvu „Klub“ – zřejmě
je to ideologicky nevhodné. Oficiálně jsme TJ Vodní turistiky Pardubice.

Světlo světa spatřuje Desatero pro kotrčníky (autoři stejní jako u Jedenáctera)
1971

Poprvé naši členové stáli na startu Jesenické „70“. Zásluhou Zdenka Choda se začíná s aktivní cykloturistikou. Přichází parta „doslouživších“ slalomářů z VCHZ –
Jirka Roleček, Milan Štych, Boža Hendrych, Bohouš Ryšánek, Jiřka Zahradníková,
později pak Jirka Moravec s Majkou. Po roce služeb definitivně „odešel“ Garant a
také Brunďa Davídek do Prahy (nikoliv však z KVT). Uskutečňuje se další expedice do Rumunska a v polovině prázdnin též první ročník plavání přes Sečskou přehradu (počátek vzdutí – hotel Synthesia – cca 5 km). Zvítězil Boža Hendrych za
1:42 h.

1972

I tento rok byl bohatý na události – poprvé naši členové stáli na startu Jizerské
„50“. V dubnu se z iniciativy Jirky Rolečka, Boži Hendrycha a Honzy Malínka kupuje vozidlo TATRA 128, které nám po důkladné generálce a ve stříbrném provedení s nápisem KVT Pardubice mnoho let věrně sloužilo, a všude, kde se objevilo,
vzbuzovalo respekt.
Uskutečnilo se 1. oficiální odemykání Chrudimky (zahájení vodácké sezóny).
Z popudu Franty Řezníčka začíná skupinka členů s aktivním horolezectvím.
V té době má TJ již 120 členů a za aktivní činnost je nám udělen titul „Vzorná TJ“

1973

Na startu Krkonošské „70“ se objevují pod hlavičkou TJ VT již dvě mužstva mužů
a 1 žen. Začíná se stavět nový vlek na lodě, byla vykopána studna (pro kropení hřiště a sprchování). V dubnu dostává 5 našich členů mezinárodní ocenění činnosti –
odznak ICF (Brunďa stříbro, bronz potom Petr Gloss, V. Franc, Růžena Francová –
Bičíková, Eva Davídková-Francová). Poprvé sjíždíme Hřenskou Kamenici.
Byl založen vodácký oddíl mládeže pod vedením Milana Štycha.

1974

Vodácká aktivita neupadá – naopak, v létě míří na vodu do Rumunska dokonce 2
zájezdy. Na podzim poprvé sjíždíme Botič (od přehrady až do Vltavy).
Vzniká hudební skupina „Vodáci“. První složení: Zuzka Lautnerová – Grohová,
Bobo Říha, Bert Nový, Jirka Franc a Jindra Jung.

1975

Společně s Brňáky odjíždíme na vodu do Rumunska – potíže s prasklým vlekem na
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maďarském území pomohla hravě vyřešit Míla Bečková svým přitažlivým vystoupením v ruských kasárnách. Na Masarykově chatě trávíme poslední vánoce.
1976

Významnou událostí roku bylo vyřešení zimních pobytů (po neshodách s vedením
Masarykovy chaty) uzavřením dohody o pronájmu tzv. Zámečku v osadě Pádolí
v Orlických horách - díky brigádnickým pracím v lese – odpracovali jsme 1120
hod. Oddíl TOM má nového vedoucího – Jirku Vondrouše.
Je založen i lyžařský oddíl – prvním předsedou se stává Vráťa Vojtíšek.

1977

Zimní sezóna začíná na zámečku – trávíme zde i většinu víkendů i velké jarní
prázdniny (48 lidí) a také se zde konají první přebory TJ v běhu na lyžích. Vítězí
v ženách Eva Francová – Holcová, v mužích pak Brunďa D., který se vrátil zpět
z Prahy. V průběhu roku jsme odpracovali 3000 hod. na lesních brigádách – i díky
jim kupujeme autobus ŠKODA RTO za 37 000 Kčs. Je založen oddíl horolezectví –
předsedou se stává Franta Řezníček.

1978

10. února se koná 1. vodácký ples v restauraci Tatran (Zelená žába). Tradici založil
a ples organizoval Jirka Vondrouš. V zimě se též uskutečňuje „Grand Prix“ v běhu
na lyžích. Muži 4 závody (2x 15 km + 30 km + 50 km), ženy 3 závody (2x 5 km +
10 km). Vítězové: muži Zdeněk Groh, ženy Míla Bečková. Koná se i 1.ročník vodácké „30“. V létě se koná na Chrudimce 1. neckyáda, o prázdninách pak splutí
Dunaje na katamaranech v úseku Bratislava–Budapešť. Z tohoto zájezdu je na loděnici kotva.
Brunďa s Roldou se účastní 5-nedělní vodácké celostátní expedice do Mongolska.

1979

V lednu pořádáme již 2. vodácký společenský ples, tentokrát v kulturním domě
Dukla. Vedení lyžařského oddílu přejímá Pavel Dočekal, horolezecký pak Jirka
Franc. V létě organizuje Zdeněk Čížek první autobusový zájezd na Balt.

1980

Pro velký úspěch se v létě opakuje autobusový zájezd na Balt. Vedení TOMu se
ujímá Petr Gloss.

1981

V zimě začínáme pořádat Vodáckou „30“ společně s Horolezeckou „50“ (pořadatelé horolezci Holice). Prodáváme Tatru 128 a kupujeme Pragu V3S. V létě se koná
velká výprava na polský San a pěší výprava do Bulharska na pohoří Rila.

1982

V létě se koná 1. zájezd na Meklenburská jezera a 1. zájezd na Jugoslávské řeky.

1983

V zimě slavíme první výraznější úspěchy v lyžařské stopě. Tituly okresních přebor-
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níků v běhu na lyžích získávají Zdena Klečková ml., Petr Gloss ml. a Eva Francová – Holcová. Horolezecký oddíl přejímá Jirka Roleček. V červenci pořádáme zájezd dvěma autobusy. S jedenácti katamarány splouváme Dunaj z Bratislavy do
Moháče.
Podzimního zamykání se už zúčastnilo na 150 lodí.
1984

V tomto roce se členové TOM zúčastňují BTZM (branně turistické závody mládeže), kde obsazují vesměs 1. místa. S ohledem na nejisté pobyty na Zámečku se zvýšila snaha koupit chalupu na horách. Z téměř hotové koupě v Olešnici však na poslední chvíli sešlo.
V létě se spojili členové naší TJ, Slavie Hradec Králové a vodáci ze Slatiňan a vyjeli se Sporturistem na Jugoslávské řeky – Brunďa zde oslavil sjetí dvousté řeky (Piva). Začíná se s generální přestavbou našeho areálu. V tomto roce byly na řadě šatny.
Na vánoce TOM poprvé tráví prázdniny na chatě DDM v Horní Kalné.

1985

V této zimní sezóně začíná lyžařský oddíl běhat závody Ligy Vysočiny. Poprvé se
zde objevuje tzv. Sitonenův krok – dnes bruslení. Ve finále pionýrské ligy v běhu
na lyžích získávají prvá místa Zdena Klečková ml., Petr Gloss ml. a Aleš Křivka.
V létě se koná první zájezd na Sprévu a pěší přechod Pirinu. TOM se zúčastňuje
spartakiádního srazu na Sázavě.

1986

Pokračuje se v přestavbě areálu, dokončila se dílna, laminátovna a sklad. Byl zaveden elektrický proud. Na podzim se koná velká oslava 50 let kanoistiky
v Pardubicích za účasti všech vodáckých oddílů Pardubic.
HO začíná s vedlejší hospodářskou činností – významný finanční přínos pro KVT.

1987

V zimě členové lyžařského oddílu stále jezdí Ligu Vysočiny – dostavují se první
výsledky: stále častěji porážíme závodníky ze specializované RH Pardubice.
V celkovém hodnocení po skončení tohoto ročníku Ligy se družstvo mladších žáků
(Klečková Z., Gloss P., M. Holan) umístilo na 2. místě hned za suverénem Ligy –
Marsem Svratkou.

1988

V tomto roce byla vážně ohrožena existence TJ. Od VUS (vojenská ubytovací správa), pod kterou areál patřil, jsme dostali okamžitou výpověď s příkazem opustit tento areál se vším všudy. Předsedkyně (v té době Dáša Dočkalová) s Břeťou Sovou
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podali proti tomuto postupu stížnost ministrovi národní obrany a další dopisy prezidentské kanceláři a předsednictvu Národního shromáždění. Po bouřlivých jednáních
nakonec vojsko výpověď dočasně stáhlo.
Zimní sezóna skončila úspěšně – vítězem letošního ročníku Ligy se stala v ženách
Jarmila Kroupová, v kategorii žáků obsadil 2. místo Petr Gloss ml. a o 3. místo se
dělili Michal Holan s Alešem Křivkou. V létě TOM uspořádal úspěšný zájezd na
řeky Rumunska. Na podzim jsme se zúčastnili přeboru republiky v cyklorallye, kde
jsme zaznamenali tyto úspěchy: žákyně – 1. místo Martina Kubešová
dorostenky – 1. místo Laděna Klečková
ženy – 3. místo Zdena Klečková
1989

Revoluční rok, který nám navrací jistotu naší další existence, armáda definitivně ruší svoji výpověď z areálu a ještě v prosinci se vracíme ke svému původnímu názvu
TJ Klub vodáků – turistů Pardubice.
Aktivně se zapojujeme do nového dění – mezi jinými aktivitami pomáháme organizovat Lidský řetěz mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Zajišťujeme dopravu
účastníků naším autobusem (L. Klečka).

1990

Uvolnění hranic jako první využívá Líba Němcová – účastní se běhu na lyžích
St. Johann in Tirol. Stejné situace využívají vodáci a společně s Hradeckou Slavií
jako jedni z prvních organizujeme vodácký zájezd naším autobusem na řeky Ukrajiny. Vyjímečné události:
- zlomená žebra Petra Skalického při gratulaci k narozeninám
- výměna piva za naftu: 1 pivo – 1 kanystr od traktoristů (ve večerních zprávách naší TV zmínka, že na Ukrajině chybí zemědělcům nafta)
Další dovolenkový vodácký zájezd se uskutečnil na polskou Vislu.

1991

Začátkem roku odchází L. Borůvka a zakládá CVOK (s kterým občas spolupracujeme).
Hlavním bodem vodácké sezóny byl zájezd na rakouské (ale i italské) řeky – poznamenaný několikanásobnou výměnou pneumatik u autobusu (řidič Petr Čížek)
a vyplavením několika stanů v kempu v Obervellachu a nepříjemnostmi s cyklistkou a celníky na hranicích při návratu z Cortiny.

1992

Rok bohatý na významnější události:
-

armáda předává celý areál Magistrátu Pardubic a ten nám pronajímá námi uží-

-8-

vané prostory a získáváme celé „Účko“, i když v značně devastovaném stavu.
-

Z jara se staví cyklovlek (je to kráva těžká), s kterým v létě vyrážíme do Švýcarska.

-

z popudu Igora Čepčianského se ve spolupráci s CVOK uspořádal zájezd na
Augustovský kanál a Czarnou Hanczu.

1993

-

prodáváme autobus RTO (do Albánie !!) a kupujeme novější Škoda ŠM

-

na podzim „objevujeme“ Chlumětín – společné vánoce trávíme již zde.

Líba Němcová se opět účastní dálkového běhu na lyžích – Int. König Ludwig Lauf
v Německu. Díky finanční podpoře Magistrátu se provádí generální oprava střechy
nad Hamršmídkou a posilovnou. V červnu velká oslava Jeffových „50“ – výbor mu
uděluje čestné členství. V létě se uskutečňují dva vodácké zájezdy – vlastní na polskou Wartu a ve spolupráci s CVOKem na Dunajec, uskutečnil se i vodácký zájezd
do Slovinska (návrat s trochu nahnutým autobusem ).

1994

Zimní sezóna vrcholí opět účastí na Krkonošské „70“, na níž se poprvé účastní i naše družstvo veteránů.
Pokračujeme s opravami areálu – nový strop v Hamršmídce (Kukla, Řezníček), lustr (P. Šídlo), generálka kuchyně (Jirka Lásko). Vodáci se zúčastnili raftových závodů na Lipně, uskutečnil se historicky první zájezd na řeky Lotyšska, ve spolupráci
s CVOKem se koná zájezd na polské a slovenské řeky, důkladná příprava a propagace VVM se promítla v nebývale vysokém počtu i kvalitě závodníků, poprvé máme sponzory (trička Fabricolor).

1995

Uskutečňuje se poslední tzv. vodácká „30“ v běhu na lyžích (za nepříznivých povětrnostních podmínek) – posledními vítězi se stávají v ženách Helena Míčková a
v mužích Aleš Křivka a Petr Gloss ml. – oba ve stejném čase!!
Začíná se s postupnou přestavbou dolní loděnice. Uskutečnil se i vlastní zájezd na
polské řeky (Skawa, Dunajec, San)
Prodáváme Pragu V3S.

1996

V zimě se naši junioři – Aleš Křivka a Honza Lásko (Zajíc) zúčastnili 24-ti hodinového závodu dvojic na Jizerce. Dosáhli na 3. místo, když najeli celkem 428,5 km.
Vodácká sezóna vrcholí dvěma zájezdy na Dunajec s tábořením v polském Debně.
Dobrá zpráva - Franta Načeradský si pronajímá bývalou letní školu v Chlumětíně.
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1997

Poprvé se naši členové (Němcová, Dušek, Wondrouš) zúčastnili nejpopulárnějšího
běžeckého závodu na lyžích – Vassova běhu (90 km). Dokončila se rekonstrukce
spodní loděnice a hned ji prověřila povodeň – vydržela. Nevydržel však vodácký
putovní tábor na Orlici. Se stoupající členskou základnou stoupá i vodácká aktivita
– konají se zájezdy na rakouské řeky a na polskou Brdu, na podzim se začíná se
stavbou horní loděnice – betonuje se základnová deska. Jirka Lásko zakládá tradici
„cyklochlumětína“

1998

V zimě se zúčastňují naši členové (Němcová, Dušek) dvou zahraničních dálkových
lyžařských běhů (Italie, Německo). KVT pomáhá se zajišťováním a organizací běhu
Terryho Foxe, v létě se konají dva vodácké zájezdy na polské řeky Brdu a Wrdu,
dokončuje se stavba horní loděnice.

1999

Téměř tradičně se zúčastňují dva naši členové dálkových lyžařských běhů
v zahraničí (Německo, Itálie).
Příliv dalších členů nevodáckého zaměření podpořil myšlenku uspořádat cyklozájezd na Korsiku – povedlo se. Hlavním iniciátorem byl Franta Coufal – Jeff.

2000

Uskutečňuje se kombinovaný maxizájezd do Francie – cyklo a voda (8 řek) se speciálně upraveným vodáckým vlekem – v Provence nikdy neprší (a tak nám i pěkně
lilo).

2001

V zimě si Zajíc zopakoval 24 hodinovou sólo jízdu na Jizerce. Po 9. místě v roce
1997 se tentokrát umístil na 1. místě s uběhnutými 218.5 km. S ohledem na vzrůstající zájem o cykloturistiku se na jaře kupují dva vleky, do velkého se staví vestavba
na kola, do malého vestavba na 8 lodí. První zájezd s cyklovlekem se koná v létě do
Rakouska. Koná se i vodácký zájezd do Polska na Pilicu (Eda Štrympl) – vzniká
první a dodnes trvající spolupráce pro všechny zájezdy s dopravcem TOUR BUS
Mirkem Šimkem.
Televize natáčí v KVT pro pořad Barvy života medailon o rodině Kadlecových.
V katastru nemovitostí jsme zapsáni jako vlastníci nemovitosti – tzv. „Účka“.

2002

V zimě dávají o sobě vědět Aleš se Zajícem – na 24 hod běhu na Jizerce doběhli na
2. místě s výkonem 336 km. V létě se koná další velký cyklozájezd na Korsiku.
V létě se koná zájezd opět na polské řeky – Warta (zde Brunďa slaví sjezd 300. řeky), Liswarta a Pilica. Nezahálí ani mlaďoši – pro sjíždění extrémních úseků se
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spojili s vodáky z Chocně – absolvovali jarní Korsiku na kajacích, v létě pak navštívili řeky Turecka.
2003

Vrcholem turistické činnosti byl cyklozájezd po maďarských termálech, poznamenaný těžkým úrazem vedoucího Petra Glosse – nakonec vše dobře skončilo.

2004

Zahájení vodácké sezóny v KVT začíná neoficiálně již v lednu na Novém Zélandu,
kam koncem loňského roku odletěli Petr Davídek s Jirkou Láskem a kde je podpořila Šárka a Tomáš Davídkovi. Jinak vrcholem domácí sezóny byl cyklozájezd do
Francie – od Alp až k moři (jedno zdemolované kolo a jedna klíční kost).
Je realizován vodácký zájezd na spodní Pilicu. Jirka Roleček ml. se zúčastňuje historické non-stop plavby na kanoích (posádka byla 3-členná) po Labi z Pardubic do
Hamburku – 860 km za 140 hod (dojeli čtvrtí).
KVT jako celek vystupuje z Klubu českých turistů. Všichni členové jsou zaregistrováni v Českém svazu kanoistů.
Na podzim točí TV v Pardubicích pořad o Pavlu Duškovi.

2005

I letos se zahajuje vodácká sezóna v zahraničí – tentokrát 1.1. opět na Novém
Zélandu (Brunďa, Pavla a Šárka Davídkovi 3 dny na mořských kajacích),
v polovině ledna odlétá Honza Lásko (Zajíc) ze Zélandu do Austrálie na MS ve
vodním rodeu – obsadil 27. místo. Na 8. ročníku Wairoa Extreme Race festivalu na
NZ (pěkná práskačka) získává 6. místo. Na domácí scéně se koná průzkumný zájezd do Polska na řeku Drawu, další cyklozájezd na Sardinii a konečně se uskutečnil zájezd TOM (jehož vedení převzal po návratu ze světa Aleš Křivka) na Poprad.
Přemek Dušek získává na mistrovství ČR v rychlostní kanoistice dvě 1. místa (5 km
a maraton). Těchto závodů se zúčastňuje nepřetržitě od roku 2001. Zúčastnil se
rovněž mistrovství Evropy, kde v maratonu získal 3. místo.

2006

V letošním roce se Líba Němcová objevila již po 28. na startu Jizerské „50“ (vždy
50 km), ve své kategorii byla několikrát na 1. a 2. místě. Úspěšně si vedl i Přemek
Dušek, po loňském 2. místě obsadil letos 3. místo. Rovněž se zúčastnil mistrovství
ČR veteránů, kde na 20 km volně obsadil 2. místo. Tentokrát vodáci KVT zahajují
vodáckou sezónu již v lednu (na NZ) – v únoru se Zajíc a Šárka zúčastnili Wairoa
Extreme Race – Zajíc 5.místo, Šárka 4. místo. U nás probíhala vyjímečná zimní sezóna – sníh napadl v listopadu (a do dubna ještě neslezl). Zimní sezónu jsme zakončili vítáním jara na lyžích na Mísečkách – všichni dostatečně mokří (neb celý
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den pršelo). Opět už začínají různé extremně–prestižácké akce Rolda ml. a spol jedou na lyžích z Bedřichova do Spáleňáku non–stop (105 km za 17 hod).
Zahájení vodácké sezóny muselo být pro povodně (ze sněhu) přeloženo o 14 dní,
zato se někteří (Milan Kotyk, Honza Dvořáček ml., Kamil Mareš) zúčastnili otevírání Doubravky (která byla rovněž posunuta).
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Příloha: Seznam předsedů, Seznam členů, kteří nás již navždy opustili

Předsedové KVT
1956 – 1957

Zbyněk Uchytil

1975 – 1978

Petr Gloss st.

1958

Jarda Stejskal

1979 – 1982

Jirka Plzák

1959 - 1960

Břeťa Sova

1983 – 1985

Bohouš Smetana

1960 – 1966

Líba Bezděková

1986 – 1988

Dáša Dočkalová

1967 – 1969

Břeťa Sova

1989 – 1992

Mirek Štolovský

1970

Karel Gutwirth

1993 – 2000

Petr Gloss st.

1971 – 1972

Petr Gloss st.

2001 – 2004

Petr Gloss ml.

1973 – 1974

Honza Malínek

2005 – ?

Jan Načeradský

Seznam kamarádů, kteří nedobrovolně opustili naše řady
Vilda Tomášek

13.7.1964

Jana Sovová

27.3.1997

Zdeněk Ježek

30.1.1983

Jana Tótová

21.10.1998

Jarmila Havlíčková

7.5.1985

Martina Štěrbová-Jelínková

Bob Švorčík

?.?. 1987

Vladimír Franc

Zdeněk Čížek

19.12.1988

Viktor Vydra

3.9.1989

Hanka Pětníková
Jirka Plzák
Karel Imramovský
Bohouš Ryšánek

Dana Ročánková

14.7.1991
9.4.1992

17.4.1999
? 1999

Josef Hlaváček

únor 2001

František Řezníček

20.4.2001

Líba Bezděková

25.11.1992

4.4.1999

Standa Tót

2.2.2003
19.9.2003

29.7.1993

Eva Kotyková

Zdeněk Chod

1.2.1994

Zdeněk Fišar

1.1.2005

Eda Štrymp st.

4.10.1994

Josef Kadeřávek

?.7.2005

Jana Troníčková

6.7.1995

Jana Vitoušková

28.2.2006

Igor Čepčianský

15.11.1995

Pepík Weis

1997

Břeťa Sova st.

15. 3.1997

Jiří Gregar

1988
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23.10.2004

