
 
VÝSLEDKY: 

Tréninková Trať: 3 
 

Posádka 
Dosažený čas 
(hh:mm:ss) 

Datum Jméno/Typ lodi 
Posádka 

(muži/ženy) 
Počasí Pokusů 

KVS Oldies 00:05:13 28.6.2011 Čína 18/1 slunečno, lehce větrno 1 

Dragons CZ 00:05:21 11.7.2011 Plastex- Palomena 11/6 bez deště, vítr 1 

Pražský odpad 00:05:24 7.7.2011 Plastex- Carmína 14/7 slunečno, bezvětří 1 

MZV 00:05:45 29.6.2011 Plastex- DB2 6/4 slunečno 1 

PDBC 00:06:05 30.6.2011 Plastex-Palomena 10/8 pod mrakem, silný protivítr 1 

Pres-Li-Tim 00:06:58 29.6.2011 Indo 5/8 jasno, lehký jihozápadní vánek 1 

 
 

Posádka Komentáře 

Pražský MIX 
(konkurence 
Pražského 
výběru) 

Do loděnice se trousili členové ruzných sportovních klubu, původně na trénink, každý za svůj tým. Výsledek byl v podobe zůstatku několika jedinců, 
kteří udrželi padlo v ruce a tak ve společenstvi Dragons CZ, PDBC a MZV, vzniklo těleso, které nemá ve světě dračích lodi obdoby. 
Po krátké debatě bylo rozhodnuto. Pojedeme TT. Jelikož, nikdo nemel mapu, kompas a modernější vynálezy této doby GPS a internet, stanovili jsme 
strom, který odpovídal popisu startu TT. Odstartovano a těleso se dalo do pohybu. 
Pádlovali jsme co sily stačili až do cíle. Co říci na závěr. ‚Škoda jen, že bylo málo diváku, protože něco podobneho není k videni ani v ZOO.  

KVS Oldies Ideální počasí, trochu protivítr a vlny po celou trať. V závěru náš kormidelník nezvládl obrátku, dostatečně si nenadjel a došlo ke kolizi. Na to si dejte 
pozor, vjezd do "malé řeky je úzký a kormidlo není na tento směr otáčení konstruhováno! Při tom počasí to ale byla jinak radost! 

PDBC druhá zatáčka končila až v zaparkovaných jachtách, skoro jsme se nevešli. A taky jsme asi přejeli o jeden strom, takže čas možná jen 6:00 :-) 

MZV V deseti lidech a přeci to jelo jako z praku. 

Dragons CZ Po volnem padlovani jsme se presunuli na start TT kolem ostrava. Po startu a v jizde proti vetru,  mnohy z padlaru proklinal den, kdy se narodil. Za 
poslední provedenou otacku, kde lodě praskaji a pasazeri plavou, jsme bez ujmy projeli cílem. Všichni vyčerpáni, ale na tvarich je videt usmev z dobre 
odjeteho useku. Cas vime, zatím nepovime.  Diky vsem.   

Pres-Li-Tim Po duo osmách pod Barandovským mostem v sobě tým objevil utajené fyzické síly a "nadšení" rybáři na břehu Veslařského ostrova na nás radostně 
mávali. 

 


