
 
VÝSLEDKY: 

Tréninková Trať: BONUS 
 

Posádka 
Dosažený čas 
(hh:mm:ss) 

Datum Jméno/Typ lodi 
Posádka 

(muži/ženy) 
Počasí Pokusů 

Dragons CZ 00:02:36 11.7.2011 Plastex- Palomena 11/6 bez deště, vítr 1 

PDBC+MZV+Oranžová tchýně 00:02:37 28.7.2011 Plastex- Palomena 10/3 vítr a vlny 1 

PDBC+MZV 00:02:48 25.7.2011 Plastex- Carmina 10/5 bezvětří, sluníčko 2 

MZV+Eyelevel 00:02:54 20.7.2011 Plastex- Maya 5/2 déšť, mírný vítr 1 

MZV 00:03:15 29.6.2011 Plastex- DB2 6/4 slunečné, vítr mírný, voda vlažná 1 

Pres-Li-Tim 00:03:21 29.6.2011 Indo 5/8 jasno 2 

KVS Oldies 00:03:24 12.07.2011 Bizon 17/2 výborné 1 

 
 

Posádka Komentáře 

MZV+EYELEVEL Když jsme přežili ve zdraví průjezd skrz vtok Dalejského potoka do Vltavy, tak jsem ze samé radosti dali TTčko. A to s takto značně omezenou 
posádkou. 

KVS Oldies Bylo krásně a dali jsme si trať na začátku treninku, jen tak na rozjetí. Pro kormidelníka je to makačka a záleží na jeho odhadu a umění. Chtělo by to jet 
vícekrát a trochu si trať procvičit. 

PDBC+MZV+Oranžová 
tchýně 

Hůůůůůstýýý. 

PDBC + MZV „Mochito“ na kormidle s komentáři před zatáčkami typu: "Vydržte, musím si to rozmyslet." A k tomu 4 nováčkové. 

MZV Málo maličko nás milá matičko… 

Dragons CZ Proc jezdime  na dracich  lodi, dreme na Vltave pri padlovani jako kone atd.  Jasna odpoved prisla v  podvecer, kdy team  Dragons CZ, posilen o dve 
krasne vily z teamu dracich lodi MZV a kormidlo, jak jinak nez bravurdne, ovladal  mistr svého remesla, před kterym by mu vysekl poctu Pedro de 
Alenquer (kormidelník ve sluzbach Vasca de Gama) jsme jeli dalsi TT. Lod, jak had se smykala mezi piliri mostu a klouzala po hladine, takovou 
rychlosti, ze se zastavilo vse kolem nas. Odmena byla zaslouzena, hned ve ctvero  podobe. Cas znali vedi, dobry pocit z jizdy, z vune ktera se lnula nad 
hladinou, z jakeho si potucku a vyzva zdolat dalsi TT. 

Pres-Li-Tim Konečně trať pro naši posádku, pilíře Barrandovského mostu, osma kolem přímo rozkošná. A proto dána opakovaně. 



 


