
Zamykání Petrůvky – zakončení výcvikového roku. 
 

V sobotu 4.11.2017 jsme oficiálně ukončili výcvikový rok 2017 a to sjetím Petrůvky od 

strazacké remizy v Marklowicach Górnych k mostu v Dolních Marklovicích. Na Petrůvku 

vyrazily tři lodě naše a dvě polských strazakow. 

 

 

 

 

 

V čele jel Tomáš Klenk, Marek Kartuš, Barbora Klenková a Adam Skopal. 

V druhé loďce Adam Beták, Matyáš Byrtus, Jiří Chrobok, Max Kunz a kameraman Tomáš 

Beták. 

Třetí loďka byla polská a na ní se plavili Jacek Bogacz a Krzysztof Cupek. 

Pak jeli naši Anna Byrtusová, Mirosław Malysz, Michal Morcinek a Jakub Březina. 

Konvoj uzavírali opět poláci Magdalena Kukuczka, Mariusz Kukuczka a Jacek Matuszyński. 

 

 

 

 



 



 

 



 

Plavba po polské části Petrůvky byla jako po rybníce. Jediná nepříjemnost postihla polskou 

posádku Kukuczkowých s Jackem Matuszyńskim, kteří se plavili na veslici a vesla používali 

jako pádla. Jedno veslo se jim rozlomilo na dvě části, ale taková drobnost je nemohla 

rozhodit. Za celou dobu plavby vyrušili několik divokých kachen. To na české části vyplašili 

sojky, straky, 

bažanty, zajíce, srnu 

se srnčaty a dokonce 

i lišku. Plavba místy 

připomínala 

strašidelnou 

pohádku. Vyhýbali 

se keřům ověšenými 

suchou trávou a 

silikonovými pytlíky, 

přetahovali loďky 

přes větve padlých 

stromů nebo 

podplouvali větve i 

kmeny vývratů. 

 

 



 



 



 

 

Konec plavby byl pod marklovickým 

mostem, kde za všeobecného veselí a 

dobrých rad přihlížejících plavčíci 

vystupovali na břeh a vytahovali loďky, aby 

je očistili a připravili k odvozu do hasičských 

zbrojnic. Letos nám počasí přálo. Ze začátku 

sice drobně mrholilo, no nikomu to 

nevadilo. Hladina Petrůvky byla po 

posledních deštích skoro o 30 cm nad 

normál, takže loďky nedrhly o dno. Po 

vylodění se naši mladí v ochranných oblecích 

nechali unášet proudem a prováděli i jiné 

skopičiny. Zkrátka byla to paráda, všichni se 

dobře bavili. Den jsme zakončili v hasičské 

zbrojnici, kde nám paní Marie Pawlowská, 

Eugenia Malysz a Marie Tomiczková   

připravily něco k snědku. Při dobrém jídle a 

pivu jsme si promítali videa z letošních 

soutěží a akcí. 



 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


