
Lodě
DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU

1/2011ZDARMA
Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

Jak vám pomůžeme?
Dostanete-li se do situace, kdy budete 
potřebovat naši pomoc, zavolejte 
na VHF kanále 16 nebo vytočte 
naši HotLine +385 (0) 62 200 000.

Naši kapitáni hovoří německy, anglicky, 
Italsky a chorvatsky.

Prosím, udejte vaši přesnou polohu 
podle GPS!

Zásahová loď vám vyjede na pomoc 
jak nejrychleji to půjde (průměrná doba 
dojezdu je 45 min).

Pomůžeme i nečlenům, služby pak 
účtujeme podle platného ceníku.

Sea-Help GmbH
Se sídlem v Rakousku:
Dopplinger Straße 2
A-4663 Laakirchen
Tel.:  +43 (0) 7613 26 3 90
Fax.: +43 (0) 7613 26 3 99
info@sea-help.org
www.sea-help.eu

Služby zdarma pro členy:

– odtah – stáhnutí z mělčiny při lehkém nasednutí

– dovoz náhradních dílů – přeprava zraněných

– pomoc při potížích se startováním – meteo varování 

– dovoz paliva – info o revíru

– uvolnění lan z propeleru

Staňte se členy!

Kancelář pro Východní Evropu:
Lodě, s.r.o.
Biskupcova 1868/93
130 00 Praha 3
Tel.: +420 602 325 965
office.ost@sea.help.eu
www.sea-help.eu
www.sea-help.cz

Služby zdarma pro členy:

– odtah – stáhnutí z mělčiny při lehkém nasednutí

– dovoz náhradních dílů – přeprava zraněných

– pomoc při potížích se startováním – meteo varování 

– dovoz paliva – info o revíru

– uvolnění lan z propeleru

Vaše asistenční služba v Chorvatsku 10% sleva pro členy10% sleva pro členyVaše asistenční služba v Chorvatsku



STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA 

 

• plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě 
• provádí zkoušky a  vydává plavební doklady osob 
• schvaluje technickou způsobilost a vydává osvědčení plavidel 
• provádí dozor nad dodržováním předpisů v plavebním provozu 
• šetří plavební nehody 
• povoluje veřejné akce na sledovaných vodních cestách 
• vydává souhlasy se zřizovánním staveb na vodních cestách 
• vydává souhlasy se zřizováním a provozováním přístavů 

Kde nás najdete: 
 

Státní plavební správa – ředitelství: 
Jankovcova 4, 170 04, Praha 7 – Holešovice, tel.: 234 637 111, fax: 283 871 514, e-mail: reditelstvi@spspraha.cz 

 
Státní plavební správa - pobočka Praha: 

Jankovcova 4, 170 04,  Praha 7 – Holešovice, tel.: 234 637 111, fax: 266 710 545, e-mail: pobocka@spspraha.cz 
Hlášení plavebních nehod: 606 690 011 

 
Státní plavební správa - pobočka Děčín – POZOR, ZMĚNA ADRESY A ČÍSEL FAXU: 

Husitská 1403/8, 405 02 Děčín, tel.: 412 557 411, fax: 412 557 410, 412 510 081, e-mail: pobocka@spsdecin.cz 
Hlášení plavebních nehod: 606 690 012, 606 690 025 

 
Státní plavební správa - pobočka Přerov: 

Bohuslava Němce 640, 750 02 Přerov, tel.: 581 250 911, fax: 581 250 910, e-mail: pobocka@spsprerov.cz 
Hlášení plavebních nehod: 606 690 013 

 
www.spspraha.cz 
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Motory jsou vyráběny  podle licence ISUZU a KUBOTA. 
V celé EU bylo již prodáno více jak 500 kusů motorů.
Tento lodní dieselový motor je navržen tak, aby splnil vysoké standardy, které platí 
v rámci EHS a přísné směrnice pro rok 2010.
Všechny motory od modelového roku 2010 jsou plně testovány výrobcem po dobu jedné 
hodiny při různých režimech otáček. Motory jsou lakovány barvou nejvyšší kvality. 
Motor má nyní také novou palubní desku. Všechny typy motorů mají v již od výrobce 
dvojí chlazení s nerezovým výměníkem.
Nabízíme pro všechny kupující, bez naší instalace technickou podporu prostřednictvím 
e-mailu nebo  telefonu.
Pokud máte dostatek prostoru na instalaci, tak volte cenově dostupný, robustní 
a výkonný lodní motor,motor TIMRAY.

Typy motorů včetně specifikace a cen jsou popsány v jednotlivých galeriích. 
Ceny jsou konečné, včetně dopravy do CR. Motor je plně vybaven a připraven okamžitě 
k montáži. Sada obsahuje silentbloky, připojovací hadice na vodu, stahovací pásky, český 
návod. Na motor poskytujeme plnou 2 – letou záruku, nebo 1000 Mth. 
(Platí co nastane dříve).
Nyní v nabídce také TIMRAY TMD10di, motor založený na technologii KUBOTA, 
tento motor vyniká kompaktností a nízkou váhou.

Vladimír Janouš – PROMOTO, Křížov 45, 257 08 Načeradec
Pracovní doba: 8.00–15.00 hod., GSM: 777 261 452, janous@motoron.cz, www.timray.cz

Nabízíme kvalitní a spolehlivé lodní dieselové motory TIMRAY
U nás si za cenu opravy starého, koupíte NOVÝ
motor TIMRAY s 2 roky záruky.
U nás si za cenu opravy starého, koupíte NOVÝ
motor TIMRAY s 2 roky záruky.

Nabízíme kvalitní a spolehlivé lodní dieselové motory TIMRAY

1 / 2011 1



I N D I A N 
R E S TA U R A N T

Krishna
www.botelmarina.sk

banner.krishna.indd   1 8/26/09   2:56:50 PM



A WORLD OF COMFORT

NEZÁVISLÁ TOPENÍ   |   LODĚ

TEPLO V KAJUTĚ VAŠÍ LODI
Firma Eberspächer nabízí systém vytápění nezávislý na motoru. Naše topení 

Vám zajistí rychlé vytápění kajuty, předehřev motoru, případně ohřev užitkové 

vody. Na celém světě máte k dispozici specialisty pro montáž topení a vyškolené 

partnery firmy Eberspächer, kteří zajistí instalaci speciálně přizpůsobenou požadavkům Vaší lodi.

www.eberspaecher.cz

Eberspächer  Praha s . r.o.  |  Pod V išňovkou 29, 140 00 Praha 4  |  Te l . : +420 234 035 800 |  www.eberspaecher.cz

inz_A4_LodeCZ_1009:eber_inz_A4_LodeCZ_1009 13.9.2010 12:23 Stránka 1



Díky kvalitní přepravní soupravě s níz-
kými provozními náklady a zkušenému 
týmu přepravců Vám chceme nabídnout 
dopravu Vašich lodí a mobilních domů 
po celé Evropě.

Technické údaje přepravní soupravy:
Nosnost soupravy: 4650 kg 

délka ložné plochy: 11,7 m

šířka ložné plochy: 2,3 m

výška ložné plochy: 0,7 – 0,9 m 
 (klec na kýl výška 40 cm)

naviják s dálkovým ovládáním pro šetrnou manipulaci

Aktuální nabídka transportu

Bezkonkurenční cena přepravy
po celé Evropě

Kontakt:
Josef Hlaváček 
mobil: +420 602 319 737
email: aqua.marine@tiscali.cz 
Nové Dvory 21, Okres Příbram 

Oslovte nás s konkrétní nabídkou a my Vám obratem připravíme kalkulaci ušitou na míru.Oslovte nás s konkrétní nabídkou a my Vám obratem připravíme kalkulaci ušitou na míru.

Laser G-XD
týden ježděný trup a kulatiny, zcela nová plachta, GRP ploutev

a kormidlo, XD systémy, provazy

4 1 / 2011
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Brašna
ZDARMA
Brašna

ZDARMA

Vyzkoušejte Cobble Stones
Nepotřebujete žádný podpalovač, lze zapálit přímo
Během 5 minut můžete grilovat
1 tableta Cobble Stone vystačí až na 3 hodiny 
grilování

Umí nejen grilovat, ale také péct, 
smažit, dusit a UDIT.
Je nezávislý na vnějším zdroji a je 
velmi úsporný, stačí 6 – 10 briket 
dřevěného uhlí nebo 1 tableta 
COBBLE STONE.
Lze bez problému použít i na lodi
Příprava pokrmu na Cobbu 
je bezpečná jednoduchá a 
nevyžaduje zdaleka takovou 
pozornost jako příprava na 
běžném grilu.
Grilování na Cobbu je 
zdravější než na klasickém 
grilu

Výhody grilu Cobb

Při objednávce Cobbu uveďte 
kod: R04 a dostanete malý dárek!!!

www.cobb-grily.cz

OBJEDNÁVKY:
Tel.: +420 725 084 096
E-mail: info@cobb-grily.cz
WWW: www.cobb-grily.cz

Tip pro rybáře: pro zdravé ryby, zdravé grilování 
Zkuste posypat Cobble Stone nebo dřevěné 
brikety namočenými bukovými štěpky 
a pokrm bude jemně zauzen.

Gril získáte včetně 
kvalitní přepravní 
brašny, kterou ke Cobbu 
přidáváme ZDARMA.

cobb-inzerat-rybar-vysku1.indd   1 18.3.2010   10:44:24

Výroba 
a opraVy

plachet 

na plachetnice

přístřešků 

a potahů 

na lodě

tel. 607 905 562

VIG Travel s. r. o. 
e-mai l :  v igtravel@vigtravel .cz
Tel . :  (+420) 728 644 094
www.vigtravel .cz
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WANT MORE, GET MORE !

   PERKINS –  britské lodní motory s výkonem 92 – 300 HP 
pro rekreační i komerční využití.

Solé Diesel – španělské lodní motory s výkonem 16 – 83 HP.

Zajišťujeme dodávky motorů, servis, dodávky náhradních dílů.
Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na výše uvedené adrese. Informace naleznete 
také na stránkách zastupovaných firem PERKINS http://www.perkins-sabre.com nebo 
Solé Diesel http://www.solediesel.com/english/

BEL, spol. s r. o. www.bel.cz
Beranových 65 (areál LETOV) tel.: 274776702, 274773493
199 02 Praha 9 – Letňany fax: 274812023
Česká republika e-mail: perkins@bel.cz

Distributor firem:

122.694,-
www.cere.cz

cena vč. DPH, k dodání IHNED!
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10. - 13. 2. 2011
Výstaviště Praha - Holešovice

TOP GASTRO
GOLF WORLD PRAGUE

www.zajezdyzamilion.cz

Partnerská země Holiday World

20. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU



Společnost Jacht servis se do  povědomí vlastní-
ků a  provozovatelů plavidel zapsala především 
vysoce kvalitními a  také komplexními servisními 
službami. Jinými slovy řečeno, klienti nemusí na  
servisní práce sjednávat techniky podle oboru 
jejich činnosti z  různých koutů republiky. U  firmy 
Jacht servis totiž naleznou kompletní spektrum 
služeb od zimování plavidel v krytých zabezpeče-
ných a pojištěných halách, přes transport plavidel 
v rámci ČR i do zahraničí, až po servis jakéhokoliv 
charakteru. Ať už jde o opravy trupu laminátových, 
dřevěných či ocelových lodí, rekonstrukce interi-
érů, montáž elektrospotřebičů či opravy motorů, 
vše lze realizovat doslova pod jednou střechou. 
Pod pojmem komplexní péče o plavidlo si u firmy 
Jacht servis můžete bez váhání představit situaci, 
kdy na  konci sezóny zástupci firmy Jacht servis 
předáte klíče od plavidla ve své maríně a na začát-
ku sezóny je zase v  maríně převezmete. Mezitím 
plavidlo projde běžným servisem a je podrobeno 
pečlivé kontrole. Zástupci firmy vám nejen dopo-
ručí provedení konkrétních oprav, ale seznámí vás 
i s aktuálním stavem vašeho plavidla včetně výhle-
dových servisních úkonů. Novinkou je i 24hodino-
vá servisní pohotovost během hlavní sezóny. 
Společnost Jacht servis, s. r. o. se  vedle servisní 
činnosti zabývá také stavbou marín (např. ma-
rína Jacht Clubu Radava na  Orlické přehradě), 
charterem motorových lodí v  rámci ČR a  také 
kondičními a  zážitkovými plavbami na  českých 
vodách. Široké řadě nabízených plavidel bude 
od začátku příští sezóny kralovat desetimetrová 
plachetnice Bavaria 33 Crusier.

Na českých vodách
s „dospělou placheTNicí“
Nová plachetnice je svým charakterem určená 
především ke  kondičním a  seznamovacím jíz-
dám. Využití najde nejen u  jachtařů – začáteční-
ků, ale i  u  méně zkušených posádek chystajících 
se na moře, které si mohou vyzkoušet své schop-

nosti na  dospělé 
námořní plachetnici 
v  klidných českých 
vodách. Samozřej-
mostí je přítomnost 
zkušeného kapitá-
na, který v  případě 
potřeby posádku 
upozorní na  chyby, 
méně zkušené jachtaře pak seznámí s  celkovým 
ovládáním plavidla. Kapitán může působit v  po-
sádce aktivně, nebo pasivně dohlížet na  průběh 
plavby. 
Plachetnice Bavaria 33 Cruiser ovšem bude sloužit 
i pro rekreační plavby či pořádání diskrétních schů-
zek s  obchodními partnery. Loď je určená pro jed-
notlivce i skupiny, přičemž maximální stav posádky 
činí 8 osob. Na  této luxusní plachetnici si můžete 
vyzkoušet roli aktivního člena posádky nebo se jen 
tak nechat vézt a kochat se krásami Orlické přehra-
dy. Plavbu lze naplánovat telefonicky s  kapitánem 

Nová vlajková loď 
společnosti Jacht servis
Společnost Jacht servis, s. r. o., která je známá především milovníkům plavby 
na Slapské a Orlické přehradě vstoupí do další sezóny s novou vlajkovou lodí 
– luxusní desetimetrovou plachetnicí Bavaria 33 Cruiser. Nová plachetnice 
bude sloužit zejména ke kondičním jízdám a zážitkovým rekreačním 
celodenním plavbám.

podle předpovědi 
počasí. Zástupce fir-
my doporučí vhodný 
termín pro adrena-
linový jachting i  po-
hodovou plavbu při 
níž se lze vykoupat či 
slunit na  palubě. Ač-
koliv je jachting plno-

hodnotným a v mnoha případech fyzicky i psychicky 
velmi náročným sportem, na  českých vodách jde 
o mimořádně bezpečnou aktivitu. Bavaria 33 Cruiser 
je plachetnicí spíše turistického charakteru a tak se 
plaveb mohou účastnit i fyzicky méně zdatní jedinci. 
Plavby jsou dokonce vhodné i pro děti, doporučený 
je ale věk kolem 6 let. Záchranné vesty na  palubě 
jsou samozřejmostí. Ze zkušeností lze říci, že menší 
děti vydrží plout bez přestávky kratší dobu, ovšem 
program výletu lze rozdělit podle potřeb posádky 
a program dohodnout na místě s kapitánem. Orlická 
i Slapská přehrada patří mezi vyhledávané rekreační 
destinace a tomu odpovídá i množství míst a příleži-
tostí k zastavení. Kapitán je vždy připraven zastavit 
posádce pokud to charakter břehu či povětrnostní 
podmínky dovolí. 
Celodenní program začíná v 9 hodin ráno a končí 
v  5 hodin odpoledne. Individuálně lze však čas 
plavby přizpůsobit dle potřeb posádky. Plachet-
nice je vybavena i sociálním zařízením a v podpa-
lubí se lze samozřejmě v soukromí převléct nebo 
si bezpečně uložit osobní věci. 
Plavby je možné objednávat už nyní, mimo jiné 
i formou dárkových poukazů. Neváhejte a obrať-
te se s  případnými dotazy na  členy týmu Jacht 
servis, s. r. o.

Jacht servis, s. r. o.,
tel.: +420 776 211 896,

e-mail: info@jachtservis.cz,
www.jachtservis.cz



příslušenství, vybavení pro kempink, sport a volný čas
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www.lodenavode.cz Odborný garant veletrhuMediální partnerOrganizátor

14. – 17.4. 2011
PRAHA – RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ

3. ROČNÍK VELETRHU LODÍ, LODNÍHO 
PŘÍSLUŠENSTVÍ A VODNÍCH SPORTŮ

inzerce_210x297_lode_zdarma.indd   1 16.12.2010   15:52:46



Po šesti letech fungování charterové společnosti NYA mimo-
chodem na jadranském pobřeží jedné z nejúspěšnějších, se 
od sezóny 2011 společnost bude jmenovat Navigare Adria. 
K tomuto kroku se majitel a ředitel společnosti p. Zoran Brkič 
rozhodl poté, když se se svými původními partnery nedohodl 
na dalším směru a principech fungování společnosti.

Ti z vás, kteří jste měli v minulých letech možnost se plavit 
na lodích společnosti NYA si jistě vzpomenete na mimořád-
ně udržovaný stav lodí a péči personálu na základně, která se 
rovněž vymykala obvyklému jadranskému standardu. Právě to 
se ovšem paradoxně stalo příčinou rozpadu úspěšné společ-
nosti, když p. Brkič nadále na těchto standardech trval.

41. SETKÁNÍ JACHTAŘŮ V LIBŠTÁTĚ
SPOLEČENSKÝ DÚM / KINO LIBŠTÁT

12. ÚNORA 2011 OD 10.00 HOD.

LIBŠTÁT 

PO ČTYŘICÁTÉ PRVÉ

JACHTING LIBŠTÁT 
N 50° 33’ 35”  •  E 15° 24’ 52”

Od nadcházející sezóny tak budete mít nadále k dispozici 
kvalitu lodí a služby na úrovni, na kterou jste byli u společ-
nosti zvyklí k dispozici, a to na stejných místech jako doposud. 
Osobně jsem sám měl v minulé sezóně možnost tyto služby 
vyzkoušet, když jsem si záměrně pronajal nejstarší loď z floti-
ly, Elan 40 (Jelena, r. v. 2002). O této plavbě pak vyšel článek 
v našem časopise na jaře loňského roku. 

Navigare Adria se tedy v nové sezóně představuje jakožto 
společnost, na kterou jste zvyklí, se zkušeným personálem, 
dostatečným technickým zázemím v marínách Kaštela(Split) 
a Mandalina (Šibenik) a s flotilou lodí, které již důvěrně z mi-
nulých let znáte. Původní Jelena sice nadále v nabídce chybí, 
avšak půjčit si můžete zcela novou Jelenu, Beneteau Oceanis 
50. Novinkou ve flotile je rovněž zcela nová loď Elan 410. 

Na základě zkušeností získaných za léta strávená kolem lodí 
a jejich pronájmů mohu všem jen doporučit nevybírat lodě jen 
podle ceny nebo roku výroby. V sázce je vaše spokojená a za-
sloužená dovolená, plavba, kterou dlouho připravujete a kte-
rou byste si neměli nechat zkazit případnými technickými pro-
blémy. Navigare Adria slibuje, že vás nezklame.       Petr Zajíček

PÁTEK 11. ÚNORA
18.00 - 23.00 neorganizované setkání v prostorách KD Libštát
18.00 - 21.00 jachtařské videofilmy v kině Libštát
ubytování:  tel. 602 489 659 - penziony a hotelová zařízení v Libštátě a okolí
                  - s vlastním spacím pytlem na lehátkách v OÚ Libštát

SOBOTA 12. ÚNORA - KULTURNÍ DŮM
10.00 - 14.00 ČANY v roce 2010 Stanislav Bílek
                  Bude Vás zajímat
                  Seahelp - nová asistenční služba Petr Zajíček
                  Zpravodajství z regat Josef Třešňák
                  „Sličná“ pluje Josef Dvorský
                  Moderní a tradiční způsoby astronavigace
                  Námořní poradenství Vladimír Štádler
                  Před vyplutím nonstop kolem světa Petr Ondráček
                  Za polárním kruhem Jiří Zindulka

SOBOTA 12. ÚNORA - KULTURNÍ DŮM

14.00 – 19.00 Jižními oceány kolem světa Jiří Denk
                  Z Baltu do Jižního moře a zpět Pavel Elstner
                  Zdeněk Žižka
                  Sněhurkou Severní Afrikou Miroslav Račan
                  Biskajem a Severním Atlantikem v zimě Igor Piňos
                  Námořní svéráz po třetí Martin Doleček
                  Sayonara Jaroslav Bernt
                  Helsinky, Haparanda, Stockholm,
                  Kodaň, Stavanager jen rukama námořní kajakář
                  Lumír Drápal

20.00 -  01.00 Velký námořnický bál

                         K tanci a poslechu budou hrát: Taneční orchestr Futrál

                         Vrchlabský dixilend

SOBOTA 12. ÚNORA  - KINO LIBŠTÁT

13.00      Plavební legislativa / průkazy, registrace lodí / panelová  diskuze

               Méně navštěvované Evropské jachtařské oblasti

               Zdeněk Žižka

Kontakt: 

J. Bernt, e-mail: interiery@bernt.cz, bernt@sysayonara.cz
I. Blažková, e-mail: itib@centrum.cz

Navigare Yachting Adria
je nyní

NAVIGARE ADRIA

Navigare Yachting Adria
je nyní

NAVIGARE ADRIA
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Místní skupina Vodní záchranné služby Českého 
červeného kříže Brno-město je organizací s širo-

kým záběrem činností. Hlavním posláním je preventiv-
ní záchranářská činnost a kvalifikovaná předlékařská 
první pomoc na hladině Brněnské přehrady a v její 
bezprostřední blízkosti a také v areálu Lázní Riviéra 
v Brně a na bazéně TJ Tesla Lesná. Dále za-
jišťuje bezpečnost při provozování různých 
sportovních akcí, rekreačních a zájmových 
aktivitách spojených s pobytem u vody 
a ve vodě.

Velký důraz je kladen na péči a vzdělání 
členů a mládeže, především výchova na-
šich následovníků v kurzu Mladý vodní zá-
chranář ve spolupráci s osmi brněnskými základními školami. 
Nedílnou součástí naší činnosti je i propagace a aktivní účast 
na závodech ve vodním záchranném sportu. 

Právě pořádání závodů 
ve vodním záchranném spor-
tu Grand Prix Moravie 2011 
je pro Brno-město velkou 
chloubou. Letos to bude již 
pátý ročník těchto nevšed-
ních mezinárodních závodů 
juniorů od 14 do 18 let, které 
se v Brně uskuteční. Na důle-
žitosti nabývají tyto závody 
také díky tomu, že pravidla 
odpovídají mezinárodním 
pravidlům ILS (International 
Life Saving Federation). Zá-
vodní klání Grand Prix Mora-
vie si v předchozích čtyřech 
ročnících vybudovalo po-
věst nejlepších juniorských 
závodů ve střední Evropě 
a v České republice jsou prvním ze čtyř nominačních závodů 
na Mistrovství Evropy juniorů ve vodním záchranném spor-
tu, kterého se čeští mladí vodní záchranáři také účastní. 
GPM je prvním závodem z této série, následují nominační 
závody v Neratovicích, Sokolově a Českém Krumlově. 

Samotný závod probíhá ve dvou dnech. V sobotním progra-
mu se utkají mladí záchranáři ve čtyřech bazénových disciplí-
nách, jako je záchrana modelu s ploutvemi, záchrana pomocí 
lana či štafeta 4 x 25 m tažení modelu. Záchrana pomocí lana 
je časový závod, kdy jeden ze dvou soutěžících hodí nezatí-
žené lano druhému členu týmu, který je ve vodě, a táhne ho 
jako „oběť“ k cílovému břehu bazénu. V této disciplíně se dvě-
ma členům z pořádající místní skupiny (Kevin Paška a Jakub 
Ondrůšek) podařilo na Mistrovství Evropy juniorů v Nizozem-
sku v září 2009 vybojovat bronzovou medaili. V závodu štafety 
tažení modelu si závodníci postupně předávají figurínu, která 
je naplněna vodou. Nutno podotknout, že naplněná figurína 
váží až 60 kilogramů a tak může plně simulovat tonoucího 
dospělého člověka.

Neděli vévodí královská disciplína SERC – simulovaný zá-
vod schopnosti záchranáře reagovat na krizovou situaci. 
V této disciplíně předvedou závodníci, že jsou opravdový-
mi vodními záchranáři. I proto je tato disciplína považo-
vána za královskou, především kvůli největšímu přiblížení 

skutečné práci vodních záchranářů. Mezi 
závodníky se považuje za jednu z nejob-
tížnějších disciplín z celého závodního 
klání. Tento závod prověřuje schopnost 
záchranáře reagovat na krizovou situa-
ci. Závodníci nejsou předem seznámeni 
s připravenou simulací na bazéně, zá-
kladní informace se dovědí až pár minut 
před startem. Na signál vyrážejí do pro-
storu bazénu a zde mají 2 minuty na vy-
hodnocení situace a podniknutí záchrany 
figurantů. Jejich úkolem je danou situaci 
co nejefektivněji vyřešit. 

První SERC pořádaný Místní skupinou 
Vodní záchranné služby ČČK Brno–město byl zaměřen na zá-
chranu vodáků, kteří se na divoké řece převrátili s raftem. 
V dalším roce zachraňovali mladí vodní záchranáři uvízlého 

parašutistu. V roce 2009 se 
brněnští pořadatelé inspiro-
vali skutečnou událostí, kte-
rá se stala na řece Hudson 
v New Yorku. Letadlo se zde 
po vzletu srazilo s hejnem 
ptáků a muselo nouzově při-
stát na řece Hudson. Organi-
zátorům se podařilo dostat 
na bazén malého větroně, 
představující americký bo-
eing. Letadlo bylo umístěno 
na vodní hladině uprostřed 
bazénu, figuranti byli roz-
místěni ve vodě, v okolí leta-
dla a také na něm. V loňském 
roce se nechala pro tuto dis-
ciplínu zamrznout hladina 
bazénu. V simulované nouzo-

vé situaci šlo o záchranu hokejových hráčů, kteří se propadli 
na ledě do rybníka. Samozřejmě, že bazén nebyl skutečně 
zamrzlý, led simulovala velká bílá plachta se dvěma otvory 
uprostřed vyznačujících místo propadu. Každý figurant měl 
svůj daný scénář a určení, jaké má zranění, či zda je v bez-
vědomí. Závodníci museli ukázat znalosti o pohybování se 
na ledě i o záchraně postižených. Pro záchranu měli záchra-
náři k dispozici několik pomůcek. Této disciplíně vévodily do-
mácí týmy z pořádající místní skupiny Brno–město. Obsadili 
druhé a třetí místo hned za vítěznými Poláky.

České juniorské reprezentaci se podařilo na Mistrovství Ev-
ropy juniorů 2010 v této disciplíně získat skvělé páté místo.

V současné době se již připravuje jubilejní pátý ročník těch-
to mezinárodních závodů, které si již za uplynulé roky zajistili 
velký ohlas a respekt. Letos se Grand Prix Moravie uskuteční 
ve dnech 4. – 6. března 2011 v prostorách bazénu TJ Tesla Br-
no-Lesná. K pravidelným účastníkům z České republiky, Polska 
a Německa přibudou letos i mladí záchranáři z Velké Británie 
a Skandinávie. K vidění tedy bude jak velké zápolení týmů, tak 
i jednotlivců, kteří těmito závody zahájí nominační sérii závo-
dů na Mistrovství Evropy juniorů 2011, které se letos uskuteční 
v Kodani na začátku září.

Více se dozvíte na www.vzs-brno.cz

ZÁKLADNA BRN
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PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY

2. VÝSTAVA OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ A KARAVANŮ

ABF, a.s.,mobil: +420 724 019 265, e-mail: forcaravan@abf.cz

www.forcaravan.cz

Souběžně probíhá:
FOR BIKES – 2. festival cyklistiky
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Firma VEMAT-CZ má dnes již téměř dvacetiletou tradici ve vý-
robě šňůr a ve výrobě gumolan patří mezi přední české výrobce.

n n n

Stále větší zaměření na technické výrobky jde ruku v ruce se 
stále se zlepšujícím technologickým vybavením a s rozšiřující 
se nabídkou technických materiálů.

n n n

Vedle základních materiálů pro výrobu šňůr a lan jako 
jsou polyester (PES), polyamid (PA) nebo díky své nízké 
hustotě plovoucí polypropylen (PP), používáme například 
také aramidová vlákna s obchodním označením Twaron® 
(výrobcem je nizozemská firma TEIJIN). Jde o technicky 
a chemicky srovnatelný ekvivalent aramidových vláken 
dodávaných pod značkou Kevlar®. Více informací přinese-
me v příštím vydání.

n n n

Předností naší firmy jsou rychlé a pružné dodávky. Příznivé ceny 
dosahujeme vysokou produktivitou práce. Zejména pravidelní 
zákazníci oceňují, že velmi široký sortiment výrobků držíme skla-
dem, což umožňuje dodávky obratem.

n n n

Máte-li zájem o naše výrobky, předběžné informace získáte 
na našem webu www.vemat.cz. Po nezávislé registraci budete 
mít přístup k objednávacím formulářům, kde si díky jedi-
nečné webové aplikaci můžete vytvořit vlastní návrh šňůr. 
V konkrétních případech se na nás můžete samozřejmě ob-
rátit, rádi Vám poradíme.

(725 391 455
Najdete nás:
nábř. Edvarda Beneše 
proti nemocnici Na Františku

Bližší info:
w w w. c z e c h b o at s . c z 

i n f o @ c z e c h b o at s . c z

Charter obytných 
motorových lodí Praha 
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OBOROVÝ KATALOG
 CHARTER
VLTAVA YACHT S.R.O.
Charter – pronájem jachet, ka-
tamaránů, motorových člunů, 
hausbótů. Kapitánské kurzy, 
průkazy MDČR. Prodej nových 
i ojetých lodí. Financování 
z charteru. Vysoká profesiona-
lita. 17. Sezona.

+420 602 254 932,
+420 222 310 129
pinos@vltava-yacht.cz
www. vltava-yacht.cz

 PŘÍVĚSY
 – KARAVANY
Výroba a prodej přívěsů a pří-
věsové techniky.

+420 777 805 285
meddplus@seznam.cz
www.privesy-karavany.cz

 KURZY A ŠKOLENÍ
VLTAVA YACHT S.R.O.
Charter – pronájem jachet, ka-
tamaránů, motorových člunů, 
hausbótů. Kapitánské kurzy, 
průkazy MDČR. Prodej nových 
i ojetých lodí. Financování 
z charteru. Vysoká profesiona-
lita. 17. sezona.

+420 602 254 932
+420 222 310 129
pinos@vltava-yacht.cz
www. vltava-yacht.cz

 LODNÍ MOtORY
SUZUKI – MARINE
Oficiální distributor motorů Su-
zuki pro celou ČR, prodej nafu-
kovacích člunů Suzumar, prodej 
příslušenství k lodním motorům, 
servis lodních motorů Suzuki.

+420 776 884 668
suzuki-marine@email.cz 
www.suzuki-marine.cz

TIMRAY MARINE DIESEL 
Prodej, servis a instalace za-
budovaných lodních motorů 
Timray včetně dvojího chlazení 
s nerezovým výměníkem.
+420 777 261 452
janous@motoron.cz
www.timray.cz

 PŘÍStAVY
CA Baťův kanál s.r.o.
Přístaviště, minikemp, restau-
race, pro Baťův kanál – plav-
by motorovou lodí pro skupiny 
i jednotlivce, pronájem člunů 
a hausbótů, firemní akce, ry-
baření, výlety, návštěvy vin. 
sklepů.

+420 630 579 456
info@batakanal.cz
www.batakanal.cz

HOTEL KAPITÁN
Sečská přehrada – ubytování, 
restaurace, antukové hřiště 
na volejbal, minigolf, půjčovna 
loděk, vodních šlapadel a spor-
tovních potřeb, přírodní ohniště 
a dětský koutek. Travnatá pláž 
se stromy, vstup do vody je po-
zvolný, vhodný i pro malé děti 
a neplavce.

+420 469 676 325
kapitan@hotelkapitan.cz
www.hotelkapitan.cz

HOTEL PORT
Máchovo jezero – jachetní pří-
stav přímo pod hotelem, uby-
tování, restaurace, venkovní 
bazén, tenis, minigolf, půjčov-
na kol, lodičky, katamarány, 
šlapadla, windsurfing.

+420 487 809 711
hotel@hotelport.cz
www.hotelport.cz

INFOCENtRUM BAŤOVA 
KANÁLU 
+420 518 325 330
abk@batacanal.cz
www.batacanal.cz

MARINA FREGATTA
Měchenice – plovoucí molo, 
ubytování, restaurace,cukrár-
na, parkování, slip do vody.
www.marinafregatta.cz

MARINA VLTAVA
Přístav, kotvení lodí, přípoj-
ky vody + elektro, restaurace, 
penzion.

+420 724 903 473
www.marinavltava.cz

MARÍNA LABE
Mezinárodní veřejný přístav, 
parkování, kotvení, restaurace, 
ubytování, pořádání akcí.

+420 774 510 477
recepce@marinalabe.cz
www.marinalabe.cz

YC DYJE BŘECLAV o.s.
Nové Mlýny – jachtařský are-
ál, kotvení lodí, pořádání regat 
včetně mistrovských závodů, 
kompletní zázemí, camping – 
přípojky, kitesurfing, windsur-
fing, zimní karavaning

+420 519 515 320
 www.ycdyje.cz

YC BARRANDOV
Orlická přehrada – kotvení lodí, 
restaurace, ubytování, parko-
vání aut i lodních vleků, zpev-
něný slip, pořádání závodů.

+420 602 220 027
yachtclub@unitec.cz
www.yachtclubbarrandov.cz

YC CERE
Praha – pod Vyšehradem, kot-
vení lodí, restaurace, parková-
ní, slip do vody, pořádání jach-
tařských závodů a společen-
ských akcí, klubová činnost.

+420 605 815 688
info@cere.cz
www.cere.cz

YC ČERNÁ
Lipno – marína, jařábování 
lodí, jachtařské závody , cam-
ping a karavaning, občerstve-
ní, hotelové zázemí.

+420 602 569 970
www.yccerna.cz

PŘÍSLUŠENStVÍ
COBB GRILY
Přenosné bezpečné grily 
na loď – grilování, pečení, du-
šení, smažení, provedení ne-
rez, bohaté příslušenství, vy-
soká kvalita.

+420 725 084 096
info@cobb-grily.cz
www.cobb-grily.cz

PLACHTÁRNA HOSTIVICE
Výroba přístřešků ke karava-
nům, krycí plachty na bazény, 
plachty na vozíky, perseniky 
na lodě apod.

+420 220 981 066
plachtarnahostivice@atlas.cz
www.plachtarna.cz

Výroba a prodej přívěsů a pří-
věsové techniky.

+420 777 805 285
meddplus@seznam.cz
www.privesy-karavany.cz

 SERVIS
AGAPA SERVIS S.R.O. 
Opravy a instalace lodních 
motorů a převodovek, přípra-
va lodí na sezonu a zimování, 
opravy laků + antifouling, opra-
vy dřevěné i železné obšívky, 
stavba vleků pod loď, montáž 
doplň. vybavení, prodej ná-
hradních dílů.

+420 777 289 815
info@agapaservis.cz
www.agapaservis.cz

ČALOUNICtVÍ
JIŘÍ ČECHÁK – Praha 
Kompletní čalounění lodního 
interiérového i exteriérového 
nábytku z vlastních i dodaných 
materiálů. 

+420 608 276 052
cechakovi@volny.cz

JIŘÍ MOttL
Výroba a opravy plachet na pla-
chetnice, přístřešků a potahů 
na lodě.

+420 607 905 562
Mo-sails@seznam.cz
www.mottlsails.cz
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SoukRomá INzERcE, foRmátY A cENY

Lodě, s.r.o. Biskupcova 1868/93, 130 00 Praha 3
Nebo naskenovaný na e-mail: lode@lode.cz

Takto můžete zadat váš soukromý fotoinzerát

1. Vyberte velikost, typ a počet vydání inzerátu

2. Vyplňte text inzerátu

3. Zadejte vaše kontaktní údaje 4. Vyberte způsob platby

5. Formulář odešlete na adresu

1)  e-mailem na lode@lode.cz odešlete text a do přílohy dáte foto ve formatu .tif, .jpg. (velikost min. 1000 x 700 obrazových bodů na 72 dpi) 
inzerát nesmí obsahovat žádné logo ani webové stránky.

2) telefonicky na tel.: 724 206 072.

  Velikost max. počet  1x  4x
   znaků

 Textový inzerát  180 ● zdarma ● zdarma

➀ Standardní inzerát 1/16 150 ● 300* Kč ● 500* Kč

➁ Zvýrazněný rámečkem 1/16 150 ● 350* Kč ● 600* Kč

➂ Podélný inzerát 2/16 220 ● 500* Kč ● 700* Kč

➃ Na výšku 2/16 150 ● 500* Kč ● 700* Kč

➄ Maxi 4/16 220 ● 900* Kč ● 1500* Kč

➅ Mega 8/16 350 ● 1900* Kč ● 2900* Kč

Pozn.: Váš inzerát bude uveřejněn v nejbližším vydání. Poštou zaslané fotografie vrátíme jen 
pokud k zásilce přiložíte ofrankovanou obálku. V opačném případě přecházejí fotografie 
do majetku vydavatele. Vydavatel neručí za případné poškození či ztrátu fotografií.

(při počítání znaků prosím započítejte i mezery a interpunkci)

Výrobce: ......................................................................................................

rok výroby: ...................................................................................................

Délka: ........................... Šířka: ............................Ponor: ...............................

Motor: ............................................................................... (k): ....................

Palivo: benzin  ● nafta  ● plyn  ●

Materiál trupu: dřevo  ● laminát  ● ocel  ● hliník  ●

Jméno:  ...........................................................................................................

Ulice:  .............................................................................................................

Město:  ...........................................................................................................

Telefon:  ..........................................................................................................

Podpis:  ...........................................................................................................

(jméno ani adresa nebude zveřejněno)

(platí pouze u placených inzerátů)

Převodem na účet č.: 51-1575240237/0100 u KB Praha 4.

Důležité: Jako variabilní symbol platby uveďte číslo vašeho telefonu.

Kotviště: .........................................................................................................

Cena:  ............................................................................................................

Výbava:  ..........................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Tel.: (bude zveřejněn v inzerátu) .......................................................................

e-mail: (bude zveřejněn v inzerátu) ..................................................................

Prodám námořní jachtu ACM Heritage 26 
(7,99 x 2,60 x 0,75), r. v. 2003, motoro Vol-
vo Penta 150 HP, lůžka 2+2, koupelna, WC, 
plyn. Vařič, GPS, topení, atd. velmi dobrý 
technický stav. Cena 1,5 mil. Kč bez DPH.

pouze 300,-
1

1

2

3

4

5

6

*k ceně se připočítává DPH 20%

Fotoinzerce



Nevěříte, že se po jižní 
Moravě dá cestovat na lodi? 
Pak se musíte seznámit 
s Baťovým kanálem, který 
nabízí atraktivní a netradič-
ní možnost, jak poznat kraj 
kolem řeky Moravy od Kro-
měříže až po Hodonín.

Historická vodní cesta byla původně určena k dopravě lig-
nitu z Ratíškovic do otrokovické elektrárny, dnes se ovšem vy-
užívá výhradně k rekreačním účelům; část vede korytem řeky 
Moravy, část umělými průplavy. Záleží jen na vás, zda pro se-
známení s jedinečnou vodní cestou zvolíte některou z pravi-
delných lodních linek nebo vyhlídkovou plavbu s poznávacím 
či gastronomickým programem. Od května do září si v někte-
ré z půjčoven můžete půjčit loď a zvolit si vlastní program; 
k dispozici jsou plavidla různých typů a velikostí od pramic až 
po hausbót pro několikadenní plavby, kanál je ovšem přístup-
ný i pro ty, kdo mají člun vlastní. Plavby můžete spojit také 
s cyklistikou – břehy totiž lemují upravené cyklostezky s výlet-
ními restauracemi a půjčovnami kol.

PoZNÁvÁNí
Baťova kanálu

Informační centrum Baťova kanálu
Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou

+420 518 325 330, abk@batacanal.cz
www.batacanal.cz

Beneteau First 18, délka 5,9 m, 
šířka 2,4 m, ponor 78 cm, motor 
Yamaha 6 čtyřtakt s el. startem, 
4 lůžka, sada plachet, persenik, 
stojan pod loď, cena 115.000 Kč. 
Kontakt: tel. 776 862 901

Kajutová plachetnice Jeanneau 
Arcadia, d – 9,3 m, š – 3,1 m, ponor 
1–1,6  m, motor Yanmar 13 PS, nové 
plachty, rolfok, 6 lůžek, 3 kajuty, 12 
a 220 V, teplá voda, sprcha, atd., 
cena 630.000 Kč, tel.: 776 862 901

Kaj. lam. kýl. plachetnice Sasanka. 
R. v. 1986. Délka 6,7 m, šířka 2,32 m. 
L.O. 2014. V roce 2010 udělán lak. 
Mercury4 HP dl. noha 2takt, sada 
plachet, lišt. rolfok, lana, hasičák, 
baterie, vařič, kotva, 6x fendr atd. 
Cena 164 000 Kč, tel.: 607 551 672, 
michalzdrazil@gmail.com

Šlapadlo 4 Ks cena za kus 12–15000 Kč 
tel.: 608 534 772

Prodám námořní jachtu ACM Heri-
tage 26 (7,99 x 2,60 x 0,75), r. v. 2003, 
motoro Volvo Penta 150 hP, lůžka 
2+2, koupelna, WC, plyn. Vařič, GPS, 
příďový motor, teak. Topení, atd. velmi 
dobrý technický stav. Cena 1,5 mil. Kč 
bez DPH. Tel.: 602 326 261

www.stavbalodi.cz 

Prodám celodřevěnou turistickou 
plachetnici. Domácí výroba velmi 
pečlivé zpracování. Prostorná, velké 
úložné prostory. Délka 4 m. Plachta 
O-sail. Možno s motorem Tohatsu 2,5 
čtyřtakt málo jetý a podvozkem. Cena: 
loď 25.000 Kč, Motor 15.000 Kč, pod-
vozek 15.000 Kč Komplet: 50.000 Kč
Kontakty: Telefon: 724 028 258, 
e-mail: tonpro@seznam.cz

Monitor baterií Nasamarine BM1 
pro kapacity 12V až 650 Ah vhodný 
pro lodě a karavany. Cena 3767 Kč 
s DPH. Sleva -10% z uvedené ceny 
je platná pouze v průběhu výstavy 
Lodě na vodě 14. 4. – 17. 4. 2011.
www.marine4u.cz
info@marine4u.cz, tel.: 283 871 416

PoZNÁvÁNí
Baťova kanálu

Fotoinzerce
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DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU

DISTRIBUČNÍ MÍSTA LODĚ ZDARMA – ČR – 2011
FIRMA ULICE MĚStO KONTAKT
STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPR.PRAHA JANKOVCOVA 4 PRAHA 7 www.spspraha.cz
STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPR. PŘEROV BOHUSL. NĚMCE 640 PŘEROV
STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPR. DĚČÍN HUSITSKÁ 8 DĚČÍN
ČESKÝ SVAZ JACHTINGU ZÁTOPKOVA 100 PRAHA 6 www.sailing.cz

KLUBY A PŘÍStAVY:
INFOCENTRUM BAŤOVA KANÁLU ZÁMECKÁ 2 VESELÍ NAD MORAVOU www.batacanal.cz
MARÍNA LABE PÍŠŤANY 3 ŽALHOSTICE www.marinalabe.cz
MARÍNA VLTAVA DVOŘÁKOVA STEZKA 27 NELAHOZEVES www.marinavltava.cz
ODYSSEUS JACHTCLUB ROZKOŠ HRADEC KRÁLOVÉ www.odysseus.roji.cz
YACHTSPORT SLEZSKÁ HARTA SLEZSKÁ HARTA HEŘMANICE www.yachteshop.cz
YACHTCLUB DYJE BŘECLAV O.S. NOVÉ MLÝNY PAVLOV www.ycdyje.cz
YC LOKOMOTIVA PLZEŇ BOLEVÁK PLZEŇ www.jachting2.tjloko-plzen.zc
YC CERE PODOLSKÉ NÁBŘEŽÍ PRAHA 4 www.cere.cz
ČYK POD VYŠEHRADEM PRAHA 4 www.cyk.cz
YC BARRANDOV BARRANDOVSKÁ ZÁTOKA ORLICKÁ PŘEHRADA www.yachtclubbarrandov.cz
DAVLE MARINA NA NÁMĚSTÍ 39 DAVLE www.davlemarina.cz
YC ČERNÁ V POŠUMAVÍ LIPNO ČERNÁ V POŠUMAVÍ www.yccerna.cz
YC LIPNO NAD VLTAVOU LIPNO LIPNO NAD VLTAVOU www.yclipno.cz
CA BAŤŮV KANÁL VESELÍ NAD MORAVOU VESELÍ N.MORAVOU www.batakanal.cz
MARINA FREGATTA MĚCHENICE MĚCHENICE U PRAHY www.marinafregatta.cz
HOTEL KAPITÁN SEČSKÁ PŘEHRADA SEČ www.hotelkapitan.cz
MARINA LIPNO PŘÍSTAV MARINA LIPNO LIPNO NAD VLTAVOU www.lipnoservis.cz
HOTEL PORT MÁCHOVO JEZERO DOKSY www.hotelport.cz
JUNIOR CAMP NOVÁ ŽIVOHOSŤ SLAPSKÁ PŘEHRADA www.zivohost.cz
HACJACHT LOUŽEK ORLICKÁ PŘEHRADA www.hacjacht.cz

PRODEJCI A SERVISY:
BOAT LIFE S.R.O. ŘÍPSKÁ 9a BRNO www.boat-life.com
BOATSERVIS KLIMEŠ K CIHELNĚ 56 ZLATNÍKY – HODKOVICE www.boatservice.cz
TIMRAY MARINE DIESEL KŘÍŽOV 45 NAČERADEC www.timray.cz
COMLET ZÁMECKÁ 223 LITOMYŠL www.comlet.cz
CZECH MARINE S.R.O. DUBYČNÉ 93 ČESKÉ BUDĚJOVICE www.czmarine.cz
DOMANSKÝ S.R.O. ČESKOBRODSKÁ 556/2 PRAHA 9 www.domansky.cz
DOMANSKÝ S.R.O. 0. KM TEPL. DÁLN. D8 PRAHA – ZDIBY
DOMANSKÝ S.R.O. JEREMIÁŠOVA 1298 PRAHA 5
E-KOLO VELETRŽNÍ 33 PRAHA 7 www.ekolo.cz
FAS YACHTING S.RO. WOLKEROVA 1 PRAHA 6 www.fasyachting.cz
HONDA – BG TECHNIC CZ, A.S. U ZÁVODIŠTĚ 251/8 PRAHA 5 - CHUCHLE www.hondastroje.cz
JACHT SERVIS VEBR SLAPY 331 SLAPY www.vebr.cz
JACHT SERVIS S.R.O. POLNÍ 130 MNICHOVICE - MYŠLÍN www.jachtservis.cz
SUZUKI – MARINE PRŮMYSLOVÁ 177 PRAHA 9 - KYJE www.suzuki-marine.cz
LODNÍ CENTRUM OSTRAVA STAROBĚLSKÁ 73 OSTRAVA www.lodnicentrum.cz
NIKA YACHT TŘ. TOM.BATI 5213 ZLÍN www.nika-yacht.cz
VLTAVA YACHT ŠIROKÁ 6 PRAHA 1 www.vltava-yacht.cz
ČERPACÍ STANICE MIKULÁŠOVICE MIKULÁŠOVICE MIKULÁŠOVICE
ČERPACÍ STANICE MILÍN MILÍN MILÍN – PŘÍBRAM
ČERPACÍ STANICE NA HALDĚ PŘÍBRAMSKO STRAKONICKÁ
KARAVAN CENTRUM HYKRO OŘEŠSKÁ 1542/10 PRAHA 5 – ŘEPORYJE www.hykro.cz
PLACHTÁRNA HOSTIVICE Č. ARMÁDY 16 – AREÁL PREX PRAHA ZÁPAD www.plachtarna.cz
AQUA MARINE NOVÉ DVORY 21 NOVÝ KNÍN www.aqua-marine.cz
MOTTL SAILS HÁJE ŠACHTA 9 PŘÍBRAM www.mottlsails.cz
BEL, SPOL. S.R.O. – DIVIZE PERKINS BERANOVÝCH 65 PRAHA 9 www.bel.cz
POWER BOAT U DÝHÁRNY 1162 KRALUPY NAD VLTAVOU www.powerboat.cz
SCHÖN BOOT KILIÁNSKÁ 242 DAVLE www.shon-boot.cz
PŮJČOVNA LODÍ PŘÍSTAV. NA REJDĚ BAŤŮV KANÁL www.pujcovnalodi.cz
BOAT 007 ZVONICKÁ 3 PRAHA 6 www.boat007.cz
YACHTCHARTER JANA RŮŽIČKY 1234 PRAHA 4 www.yachtcharter.cz
VEMAT-CZ, S.R.O. BRANTICE 358 BRANTICE www.vemat.cz
DUTCHMASTERS S.R.O. GOLČOVA 1 PRAHA 4-TVRZ KUNRATICE www.holandskonalodi.cz
WEBASTO PRODUCT S.R.O. NA STRŽI 1373 PRAHA 4 www.webasto.cz
LODĚ - POBYTOVÉ JEZNICE 32 HLUBOKÁ N. VLTAVOU www.lode-pobytove.cz
REVE NEDVĚDICKÁ 860/18 PRAHA 9 - LOCHKOV www.reve.cz
HAPPY-CAT BRNĚNSKÁ 397/13 LIBEREC www.happy-cat.cz
SAILING CENTRUM S.R.O. KOSTELNÍ 8 PRAHA 7 www.sailingcentrum.cz
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3 - 6 MARCH

The biggest Boatshow in 

Central and Eastern Europe

ATTENTION:

open from 

10 a.m. till 6 p.m.

www.messe-tulln.at
FOLLOW US ON



Neříkáme, že jsme nejlepší
 evropský trh pro lodě a jachty
 online...

Jsme...

•	 více než 100.000 inzerátů online

•	 ve 40 státech

•	 přes 1000 registrovaných 
brokerů online

•	 15 jazykových mutací

•	 brzy také česky

tel.: +420 602 325 965
e-mail: petr.zajicek@boatshop24.com


