
EVROPA CUP 2015EVROPA CUP 2015——OLEŠNÁOLEŠNÁ  

Nadšení olešničtí pořadatelé zvou nadšeně na 9. ročník Nadšení olešničtí pořadatelé zvou nadšeně na 9. ročník 

populárního Evropa Cupu! Jsem přesvědčen o tom, že populárního Evropa Cupu! Jsem přesvědčen o tom, že 

letošního ročníku se zúčastní rekordní počet Evropářek letošního ročníku se zúčastní rekordní počet Evropářek 

a Evropářů, protože…..a Evropářů, protože…..  

….celá regata se ponese ve znamení „Dosáhni svého vrcholu!“: Můžete ….celá regata se ponese ve znamení „Dosáhni svého vrcholu!“: Můžete 

se těšit na venkovní termální koupání se šampaňským u hladiny Oleš-se těšit na venkovní termální koupání se šampaňským u hladiny Oleš-

nické přehrady, zažijete nefalšovanou zabíjačku a večer ve dvojicích v nické přehrady, zažijete nefalšovanou zabíjačku a večer ve dvojicích v 

rámci kulturního programu předvedete tanec na melodie známé rámci kulturního programu předvedete tanec na melodie známé 

„Modré ústřice“. Devátý ročník bude hogo fogo, a proto se jachtařské-„Modré ústřice“. Devátý ročník bude hogo fogo, a proto se jachtařské-

ho klání mohou zúčastnit jen dámy a pánové ve společenském oděvu.ho klání mohou zúčastnit jen dámy a pánové ve společenském oděvu.  

Další informace o tomto vrcholu jachtařské sezóny v České republice Další informace o tomto vrcholu jachtařské sezóny v České republice 

budou v říjnu zveřejněny ve vypsání regaty. Už teď se však prosím při-budou v říjnu zveřejněny ve vypsání regaty. Už teď se však prosím při-

hlašujte a 7.hlašujte a 7.--8. listopadu zúčastněte letošního ročníku této výjimečné 8. listopadu zúčastněte letošního ročníku této výjimečné 

regaty. Místní srdečně zvou!regaty. Místní srdečně zvou!  

OLEŠNÁ, 7.OLEŠNÁ, 7.--8.11.2015, Jachting TJ Pálkovice, Koeficient 1,  9. ročník8.11.2015, Jachting TJ Pálkovice, Koeficient 1,  9. ročník  

Stránky Evropa Cupu: http://www.eurolasersat.cz/evropacupStránky Evropa Cupu: http://www.eurolasersat.cz/evropacup  

Prosím přihlašujte se na stránkách ČSJ: http://www.sailing.cz/prihlasit.php?ctl=152423Prosím přihlašujte se na stránkách ČSJ: http://www.sailing.cz/prihlasit.php?ctl=152423  



T 
o nejdůležitější, samotný nápad, měli pořadatelé v Chomoutově v 

roce 2007, kde tento svátek jachtingu vzniknul a regaty se zúčast-

nilo hned první rok 28 závodníků. Štafetu převzalo maškarní Těr-

licko, kam v roce 2008 přijelo ještě o závodníka více než do Cho-

moutova. Třetí velkorysý ročník s noční lampiónovou rozjížďkou proběhl na 

slovenském Senci za účasti 22 lodí. Rok 2010 je rokem nezapomenutelné Pra-

hy, na kterou nezapomene 45 závodníků. Další rok se třicet Evropářek 

a Evropářů sjelo do Unescem zařazené Kroměříže, kde na místním bagráků 

proběhl dnes už legendární večírek na malinkatém ostrůvku. Další ročník se 

uskutečnil na Seči, kam dorazil podzimní větrný tajfun, který pořádně vykou-

pal 34 Evropářek a Evropářů. Šťastnou pořadatelskou sedmičku si vylosovalo 

Brno, kde 41 účastníků závodilo v týmové soutěži trojic. V loňském roce 2014 

se originálního setkání na pontonu uprostřed Bezdreva zúčastnilo  s pohostin-

nými Jihočechy 27 jachtařů a letos se tento putovní závod přesouvá úhlopříč-

ně přes celou Českou republiku na Olešnou. Překonáme letos početní rekord? 

Snad ano! Od pátku 6.listopadu na Olešné! 

…… V dosavadních osmi ročnících čtyřikrát triumfoval Marra, na slovenském 

Senci byla nejlepší Petra Šmídová, na Bagráku Jakub Rozsypal a v Brně Dan 

Audy. V loňském roce si vedle Orlíku oblíbil i Bezdrev Milan Soukal a zvítě-

zil.... Kdo zažije letošní listopadovou koupel na Olešné? EvropaCup postupně 

navštíví všechny krásné vody a jachtařské klubovny naší země, kde mají jach-

ting rádi a lodní třída Evropa věří, že Ty budeš u toho! 

Malý historický exkurz:Malý historický exkurz:  

1. ročník: Chomoutov 20071. ročník: Chomoutov 2007  2. ročník: Těrlicko 20082. ročník: Těrlicko 2008  3. ročník: Senec 20093. ročník: Senec 2009  

4. ročník: Praha 20104. ročník: Praha 2010  5. ročník: Kroměříž 20115. ročník: Kroměříž 2011  

6. ročník: Seč 20126. ročník: Seč 2012  7. ročník: Brno 20137. ročník: Brno 2013  8. ročník: Bezdrev 20148. ročník: Bezdrev 2014  


