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Pořadatelem akce Novoroční sjezd Olše konané v sobotu 4.1.2020 je Spolek POSEJDON. 
Finančním partnerem je obec Dolní Lutyně a Moravskoslezský kraj. Dopoledne je sjezd 8 km 
v úseku Věřňovice (ČR)-Zabelkov (PL) po Olši a Odře. Odpoledne tombola, občerstvení...

NSO 2020 v číslech: Akce se koná od roku 2008, tedy po třinácté. Podle prezenční listiny je 
zde 96 účastníků. Podle pořadatele odhadem 30 diváků. Jedenáct dobrovolníků realizačního 
týmu odpracovalo celkem 160 dobrohodin. Dva nejmladší účastníci plavby mají 9 let 
(1 je z PL a 1 je z ČR).  Cvakly se čtyři vodáci na dvou kánoích. Naštěstí bez úrazu. 
Dne 04.01.2020 v 07:00 je podle Povodí Odry (pod.cz) ve Věřňovicích vodní stav (H) 89 cm 
a průtok (Q) 10,20 m3.s-1.,

Akce se zúčastnilo minimálně 10 organizací. Z toho 5 ČR (Spolek POSEJDON Dolní Lutyně 
STS Chvojkovice - Brod, klub vodáků Krnov, z.s., Sportovní klub Havířov, LODĚNICE POD 
HRADEM Ostrava, SDH Bohumín-Vrbice) a 5 z PL (KK MEANDER, Morsy Dębowa – 
Kędzierzyn-Koźle, Wodniacki Klub Sportowy AQUA Active Kędzierzyn-Koźle, Pagajos, 
Śląski Klub Turystyki Kajakowej „Neptun”) 

Termín pro 14. Novoroční sjezd Olše je opět první sobota v novém roce, čili 2.1.2021

Z Deníčku Romana Štolfy: Novoroční sjezd Olše sobota 4.1.2020 Ráno jedu pro výstavu "Vodáci 
Moravskoslezského regionu" a vodácké potřeby na Loděnici pod hradem. Odtud pokračuji do 
Bohumína do školy do Starého Bohumína pro termos. Odtud pro věci domů na Sadovou. 
V 7:00 Vyzvedávám Zdeňka Krčmáře a vezu ho do Věřňovic. Tady vyklízíme auto. Zdeněk tu 
zůstává. Připravuje výstavu a přitápí v kamnech v kuchyni. Pokračuje tak v práci Josefa Toboly. 
Já jedu do Orlové pro Mili s dobrovolníky (Irena Slavíková, Kája Škulavíková, Víťa a Michal 
Kroupovi, Michal Přibyl). 
Od 8:00 Ve Věřňovicích připravuje Mili s dobrovolníky občerstvení (čaj, káva) a dekorace na stěny 
a stoly. Na stěny balónky, na stoly ubrousky s kotvičkami a papírové lodičky. S Víťou a Míšou 
chystáme vodácké potřeby. Svážíme lodě k nástupnímu místu a sundáváme je společně z vleku, 
vynášíme před loděnici vodácké vesty.
Od 8:30 přijíždějí první účastníci. Tradičně první jsou Krnováci (STS Chvojkovice - Brod, klub 
vodáků Krnov, z.s.). Následují další vodáci a hosté. Nakonec prezenční listina čítá 96 jmen. 
O registraci účastníků se vzorně stará Irenka s Kájou. Aby byly k poznání, mají na hlavách 
oranžové klobouky, dárek od společnosti OVAK, partnera Posejdonu. O svoz řidičů z cíle se stará 
Robert z polského KK MEANDER. Také on má na hlavě výraznou ozdobu - kokrhel za který by se 
žádný kohout nestyděl ... 
Keramický zvon z KK MEANDER výborně slouží k upoutání pozornosti účastníků když je potřeba 
mluvit ke všem... 
Cca v 10:30 je společné foto u nástupního místa ve Věřňovicích pod mostem. Následuje sjezd po 
Olši a Odře do polského Zabelkova. Mezitím zástupci médií (Česká televize, Televizní informační 
kanál Bohumín, Deník, Glos ludu, Televize Polar), ale i účastníci, loví další líbivé záběry na své 
kamery a fotoaparáty. Vedoucí lodí je raft dobrovolných hasičů z Vrbice. Následují mroži z Polska 
(Morsy Dębowa - Kędzierzyn-Koźle) otužilci, kteří v Olši a Odře těch 8 km plavou ve vodě. 
Nejmladším dvěma účastníkům je 9 let. Chlapec (Mateo Morgana) je z České republiky a slečna z 
Polska. Během sjezdu se cvakly dvě lodě (Lukáš s Izou a Jarda se Standou). 
Vodáky přijel pozdravit starosta Dolní Lutyně (Pavel Buzek), zplnomocněnkyně ministra pro 
vnitrozemskou a námořní plavbu Polské republiky (Gabriela Tomik),  
V 11:45 hodin Česká televize živě odvysílala reportáž ze Zabelkova.
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Na 12:30 jedu do Zabelkova s vlekem. Zdržel jsem se cestou dofoukáním kol u auta a nestihl přijet 
k nástupnímu místu před vodáky a vyčistit nástupní místo v Zabelkově od nánosu bahna. 
Lodě i vodáci byly při mém příjezdu už na břehu. Lodě Posejdonu jsem nadvakrát odvezl 
do Chalupek, a pak s Jardou a Josefem pokračoval do Bohumína do Lidlu koupit vánočky pro děti. 
I chleba pochyběl, tak jsem se z parkoviště ještě musel vrátit zpět do obchodu. Pak už jedeme 
konečně do Věřňovic.
Od 13:00 Mili skvěle odhadla velikost porcí, a tak vyšlo na všechny. Následuje tradiční zápis do 
vodácké kroniky Posejdonu. Děti se ujímají jakotomboly. Rozdávají všem po jednom lístečku s 
číslem, a losují. Každý si pak může vybrat z dárečků pod vánočním stromečkem. Například: 
náramek a tričko 72 hodin, cukříky z KMO (Knihovna města Ostravy), láhev rumu, Almanach 
Literárního klubu Spolku Posejdon, adresář neziskovek, příručka vodácké přípravky Posejdonu 
Kotvičky - Táborníkův rok. Během jakotomboly mám příležitost říci pár slov k dárečkům i k 
některým lidem, co si pro ně právě přišli. Odpoledne (od 14:00) řady dobrovolníků rozšířila ještě 
Tereza Slavíková. 
Cca v 16:30 odpoledne je v sále PZKO k vidění týpí. Michal Madzia (Zuřivý kormidelník) 
potřeboval něco přeměřit. V roce 2019 Spolek Posejdon (právě z iniciativy vorařů a Michala 
Madzi) pořídila dvě týpí. 
Od 17:00 hodin je úklid. Dobrovolníci se činí... za to jim patří velký dík. 
Uklízíme do 18:45 hodin. Pak zamykám PZKO a vezu Orlováky domů.  
Doma jsem v 19:18 hodin. Jsem unavený, ale spokojený. Novoroční sjezd Olše 2020 se vydařil. 

Jiří Spáčil zveřejnil své fotky na Facebooku v albu Novoroční sjezd Olše 2020. Tomáš Januszek 
(Karvinský deník) zveřejnil článek Na Novoročním sjezdu Olše pluli vedle kánoistů také "mroži" 
v neoprénu.

Média: Česká televize, Televizní informační kanál Bohumín, Deník, Glos ludu, Televize Polar, 

Organizace z ČR: 
1. Spolek POSEJDON
2. STS Chvojkovice - Brod, klub vodáků Krnov, z.s.
3. Sportovní klub
4. LODĚNICE POD HRADEM
5. SDH Bohumín-Vrbice

Organizace z PL: 
1. KK MEANDER 
2. Morsy Dębowa – Kędzierzyn-Koźle
3. Wodniacki Klub Sportowy AQUA Active Kędzierzyn-Koźle
4. Pagajos
5. Śląski Klub Turystyki Kajakowej „Neptun”
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