Vodácky oddiel TJ Slávia UPJŠ Košice

Prehľad akcií vodáckeho oddielu TJ Slávia UPJŠ
za rok 2010
Činnosť oddielu v tomto období vychádzala z kalendárneho plánu akcii schváleného na výročnej
členskej schôdzi. V decembri sa uskutočnili dve akcie.
V decembri sme 27.12. zorganizovali Zimný splav Dunajca. Počasie bolo primerané, ľad nebol,
celkovo sa zúčastnilo asi 19 vodákov z toho 5 členov oddielu. Vedúci akcie Cechlár.
Záver roka vodáci oslávili silvestrovskou štvordňovou akciou v Rejdovej. Akcie sa zúčastnili asi 50
ľudí. Vedúci akcie Kyseľ.
V termíne 3.-8.1. sme zorganizovali pre deti Novoročnú lyžovačku v Mlynčekoch. Zúčastnilo sa 34
vodákov z toho 19 členov oddielu. Vedúca akcie Cechlárová.
V januári a februári sa 6 členov oddielu sa zúčastnilo dvakrát bežeckého lyžovania v Kavečanoch.
Vedúci akcie Šoffa.
Cez jarné prázdniny 13.-20.2. sme pre malých vodákov zorganizovali lyžiarsky výcvik v
Mlynčekoch. Zúčastnilo sa celkovo 53 ľudí, z toho z oddielu 22. Na záver sa konali lyžiarske
preteky. Vedúca akcie Cechlárová.
Plánovaný ples vodákov sa neuskutočnil pre malý záujem.
Vodácku sezónu sme zahájili dvakrát. Najskôr s 21.3. prešovčanmi na Toryse, akcie sa zúčastnilo
celkovo 25 vodákov, z toho 13 členov oddielu.
Druhé zahájenie sezóny sa konalo 28.3. na Hornáde vo Veľkej Lodine, kde sa zúčastnilo celkovo 53
vodákov, z toho 13 členov oddielu
Veľkonočného splavu Revúcej sa zúčastnili dvaja naši členovia. Ostatní sa zúčastnili turistickej
akcie v Rejdovej. Vedúci akcie Kyseľ.
Po Veľkej noci sme organizovali 17.4. - 25.4.2010 expedíciu do Grécka, ktorej sa nakoniec namiesto
troch zúčastnil jeden člen oddielu. Akcia dopadla výborne, na náročnej ale nádhernej vode sa
naplavilo 108 km. Vedúci akcie Cechlár.
V závere apríla 24.4. až 25.4 sa konalo tradičné čistenie Prielomu Hornádu. Akcie sa zúčastnilo asi
80 vodákov, vrátane zahraničných účastníkov, z toho 3 členovia oddielu.
1.mája sa organizovalo tradičné stretnutie vodákov na lodenici, spojené so splavom a dobrým
gulášom. Tento rok bola účasť menšia, prišlo asi 30 ľudí. Asi polovica účastníkov splavila Hornád
v úseku Veľká Lodina – Anička. Vedúci akcie Sitár.
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Druhý májový týždeň sa konala naša tradičná akcia „Jarný splav Tatranských riek“. Tento rok sa
konal už 38 ročník. Na veľkej jarnej vode sme na Tatranských riekach naplavili asi 100 km. Akcie
sa zúčastnilo celkovo 27 vodákov, z toho 14 členovia oddielu. Vedúci akcie Cechlár.
Náborová akcia 16. 5. sa pre povodňový stav neuskutočnila.
Víkendový splav Hornádu sa uskutočnil 13.6. Splav sa úsek Malá Lodina – Košice. Akcie sa za
hodne veľkej vody zúčastnili traja členovia oddielu. Vedúci akcie Šoffa.
V dňoch 25.-28.6. sa uskutočnil 39. ročník zrazu mladých vodákov na Dunajci. Akcie sa zúčastnilo
159 vodákov, vrátane vedenia KST. Vedúcim akcie bol Šoffa.
V dňoch 3.-10.7. sa na Dunajci uskutočnila Letná škola kánostiky, ktorú organizoval vodácky klub
Kamikse akcie sa v prvých dňoch zúčastnilo asi 30 členov nášho oddielu.
V dňoch 18.-24.7. a 25.7.-31.8. sa na rieke Salza ukutočnila v dvoch turnusoch Letná škola
kánostiky. Akcie sa zúčastnilo 21 a 11 frekventantov a 10 inštruktorov, z čoho boli 5 z nášho
oddielu. Vedúcim akcie bol Cechlár.
V auguste sa 10.8. spolu s prešovčanmi uskutočnil splav Dunajca.20 členov
Splavu Soče v Slovinsku sa v dňoch 14.-18.8. zúčastnili Šoffa, Peli, Goduš, Kyseľ a Ivanecký.
Splavu Oravy sa zúčastnili v auguste traja členovia oddielu. Vedúci akcie Šoffa.
Augustového splavu Hornádu Malá Lodina – Košice, sa zúčastnili 6 členovia oddielu.
Predposledný prázdninový víkend sa P. Pirický, L. A Ľ. Koštenský zúčastnili splavu Salze, ktorý
organizoval J. Černý.
Na záver prázdnin 27.-31.8 sa trojňového splavu Dunajca zúčastnilo asi 10 vodákov. Vedúci akcie
bol Pirický.
Prvý septembrový víkend sa Pirický, Cechlár zúčastnili spolu s niekoľkými kamarátmi splavu Belej.
Druhý septembrový víkend sa uskutočnila Plavba veteránov. Akcie sa zúčastnilo asi 40 vodákov, z
toho 7 členov oddielu. Vedúci akcie bol Šoffa.
15.9. sa nám podarilo uskutočniť prvosplav Javorinky s pokračovaním po Bialke. Akcie sa
zúčastnilo 6 vodákov. Vedúci akcie Cechlár.
19.9. sme si Bialku zopakovali v zložení L. Cechlár, Dudičová, M. Cechlár a Gacík.
Prvú októbrovú sobotu sa uskutočnil už tradične 39. ročník Košického vodáckeho maratónu a
Plavby troch generácii. Akcie na Hornáde sa zúčastnilo asi 150 vodákov, z toho 13 členov oddielu.
Na počesť Medinárodného dňa študenstva sa 20.11 uskutočnil Nočný orientačný pretek na Ružíne.
Akcie sa zúčastnilo 11 naších členov. V kategórii C2 muži zvíťazila hliadka, ktorej členmi boli
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bratia Koštenský. V C2mix sa na druhom mieste umiestnila hliadka, ktorej členmi boli manželia
Pirický.
Celkovo sa v roku 2010 uskutočnilo 28 vodáckých akcii. Celkovo sme strávili na vode a horách na
našich akciách spolu 85 dní, čo je určite úctihodné číslo.
Spracoval 9.11.2010

Ladislav Cechlár
predseda vodáckeho oddielu
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