
VÝLET DO STRÁŽNICE NA BAŤŮV KANÁL 

14. 9. 2022 

 
 Stále vzpomínáme na úžasnou plavbu lodí Brněnskou přehradou v září 2020 a často se 
někdo zeptal, jestli nemáme v plánu zase loď. Tak bude loď, ale nevstoupíš dvakrát do téže 
řeky.  
 Evička Vernerová vymyslela a zorganizovala výlet osvědčeným mikrobusem z Brna do 
Strážnice. I přes dopravní zácpu se všem přihlášeným podařilo dorazit před Janáčkovo divadlo 
včas a v 8.30 hod. jsme za lehkého deště vyrazili. A kde je Inka, tam je písnička. Tentokrát 
hlavně ty ze Strážnicka. Jako schopný zpěvák se ukázal i náš nový člen Igor.  
 Na pozvánce uvedený dress code v námořnickém stylu nejlépe uchopila Blanka. 
Dostavila se v modře pruhované mikině, kapitánské čepici a na modrobílých pruzích jejího 
batůžku skvěla se velká kotva. Ale to by bylo málo, pruhované svetříky na sobě měli i Dantes a 
Colombo, naši známí krysaříci, kteří ji všude provázejí. Ostatní většinou sáhli po námořnickém 
tričku, kapitánských čepic se sešlo také několik.  
 

                                
 
 
 



 
 
 
 V přístavišti nás čekali Brňáci, kteří se již nevešli do autobusu, autem přijela i Danuška, 
které výlet s dojemnou péčí umožnily její dcera a sestra. Srdečně jsme se přivítali také s našimi 
přáteli ze Slovácka, kterých přijalo pozvání na společnou plavbu skoro tucet.  
 Nastoupili jsme na okružní plavbu krytou lodí ÁMOS Baťovým kanálem ze Strážnice 
směrem na Vnorovy. U Vnorov se Baťův kanál kříží s řekou Moravou, kde jsme propluli plavební 
komorou a dál po řece Moravě. U mostu u Vnorov se loď otočila a vracela se zpět přes plavební 
komoru do Strážnice. Bohužel nebylo na lodi kam umístit klubový prapor a nepřestávalo pršet. 
Odnesli to jen 2 vozíčkáři, kteří se s vozíkem nevešli do uzavřené části paluby a zůstali na 
nechráněné přídi. Pomohly by deštníky, ale kapitánu u kormidla na zádi překážely ve výhledu. 

Na lodi o nás pečovala milá kapitánka a průvodkyně, které usilovně pomáhal při 
úkonech nezbytných pro bezpečný průjezd lodi úzkým kanálem náš Igor. Dozvěděli jsme se 
historii umělého kanálu a mnoho zajímavostí o stavbě samotné a okolní krajině, i místní fauně 
– břehy kanálu úspěšně zabrali bobři, vydry a rejsci vodní. Rybáři prý zde nemají nouzi o skvělé 
úlovky.  

Inka upevňovala družbu se slováckými parkinsoniky a objevila mezi nimi spřízněnou 
duši – jejich oblíbeného klubového zpěváka a baviče. S Inkou se předháněli, kterou si zapějeme.  

Zdržení na plavební komoře, kdy semafor dal přednost plavidlu v protisměru, jsme 
využili ke zpěvu a vyprávění s paní kapitánkou. Byla nadšená a zpívala také. Na konci plavby 
se s námi srdečně loučila. Mírný, ale vytrvalý déšť umožnil pozorovat okolní přírodu jen okny, 
což vůbec nic neubralo na dobré náladě. 

 



                                                
 

            
 
Ještě nás čekal oběd a návštěva areálu vinných sklípků v Petrově-Plžích. Procházku mezi 

sklípky s výkladem vinaře pana Tomanovského jsme si ovšem nenechali ujít a v jeho sklepě 
jsme poobědvali a popovídali si. Zpáteční cestu stálým deštěm zakončilo brněnské sluníčko. 
 


