
VLTAVAN DAVLE na mezinárodní scéně 
18.6.2010, E. a D. Slancovi 
 
 
Ve dnech 9.-13.6. 2010 se Vltavan Davle, Praha, Štěchovice a Purkarec jako členové  
Vltavanu Čechy, který je členem asociace Evropských vorařů, zúčastnily Mezinárodního 
setkání vorařů „ Město a jeho řeka 2010 – Sacco di Rovereto- Itálie“. Z Davle nás na tuto  
slávu jelo autobusem celkem 45 včetně řidiče Jaroslava Předoty a tlumočnice Jaroslavi 
Gáškové.   Z Prahy jelo 7 bratrů, ze Štěchovic 4 a Purkarce 2. Setkání se zúčastnili mimo nás 
Čechů také Italové, Rakušané, Němci, Finové, Portugalci, Španělé, Litevci, Francouzi, 
Švýcaři a Poláci. Celkem se jednalo cca o 450 členný kolektiv. 

Odjíždělo se 9.6.2010  v 6 hodin ráno. Každý účastník obdržel potravinový balíček včetně  
ovoce na cestu od sponzorů bratrů Františka Dolejšího a Josefa Podra. Jako první jsme 
navštívili Innsbruck, kde jsme si prohlédli město a rekonstruovaný skokanský můstek. 
Ubytováni jsme byli v horském Parkhotelu Matrei v Tyrolsku. Druhý den při cestě do 
Rovereta jsme  se zastavili v Brixenu- přepychovém exilu K.H. Borovského a  městě Bolzánu, 
které nás zaujalo svými historickými stavbami, muzei  a velkým tržištěm. Někteří z nás 
navštivili muzeum s ledovým mužem Mumií Ötziho.  Po příjezdu do města Rovereta jsme 
byli přivítáni  zástupci Sacco di Rovereta a  po předání  akreditačních  a dalších materiálů 
jsme všichni obdrželi na krk visačku, která umožňovala všem účastníkům volný vstup do 
muzejí , kostelů, vinných sklepů dalších  zařízení  a  vyčleněných jídelen.  Poté jsme 
absolvovali exkurzi ve výrobně  grappy včetně ochutnávky různých druhů tohoto italského 
alkoholického nápoje. Ubytováni  jsme byli v horském letovisku Brentonico v hotelu Zeni asi 
15 km od Rovereta. Večer se konala slavnostní společná večeře v hale bývalé továrny  
tabákových výrobků. 

 
Další den se uskutečnilo jednání vedoucích jednotlivých delegací v auditoriu Mart muzea. 
Zde se projednával program pro setkání vorařů v letech 2011-2013.  Po zdlouhavém jednání 
bylo dohodnuto, že v příštím roce se má uskutečnit mezinárodní setkání vorařů v omezeném 
rozsahu v Bremerhavenu, v roce 2012 ve Španělsku v roce 2013 po váhavém souhlasu 
v komorním rozsahu v Česku v režii správce Schwarzenberského kanálu p. Hladíka.  
 
Zbytek naší delegace se zajel podívat do překrásného prostředí k jezeru Lago di Garda. Po 
návratu jsme obědvali na náměstí pod velkými stany. Veškeré jídlo a pití (pivo, nealkoholické 
nápoje) bylo hrazeno z poplatků 350 Eur, které zaplatili jednotliví účastníci našeho zájezdu. 
V odpoledních hodinách bylo navštíveno MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA 
v Roveretu (Válečné muzeum) z 1. světové války. Bylo otevřené v roce 1924. Muzeum má 
také 3 místnosti s vojenskými exponáty pocházejícími od  roku 1800 do roku 1914 a  
omezený  soubor zbraní z 2. světové války. Večeře byla spojena s předáváním darů 
jednotlivých delegací organizačnímu výboru setkání vorařů. Jednalo se o řadu darů od plaket, 
knih až po různě veliké makety vorů apod. Vltavan Čechy předal hostitelům krásný korbel 
s emblémy Vltavanu Čechy a upomínkové balení Becherovky. 
 
Sobotní den byl velmi náročný. Nejdříve jsme odcestovali do cca 80 km vzdáleného města  
San Michele all´ Adige, kde jsme si prohlédli obrovský historický komplex. Ten byl 
v různých historických obdobích využíván k jiným účelům. Původně to byl klášter. Mniši byli 
vyhoštěni v době napoleonských válek. V současné době zahrnuje  školní komplex pro 
zemědělství včetně vinných sklepů, kostel a rozsáhlé národopisné muzeum z oblasti Trentina. 



Na jeho založení a rozvoji se podílel i Čech Giuseppe Šebesta. V odpoledních a večerních 
hodinách proběhl mohutný krojovaný pochod účastníků setkání vorařů s hudbou městem 
Roverentem na nábřeží k řece Adige. Zde jsme zhlédli celkem 15 čtyřčlenných vorů 
s mezinárodní posádkou a jeden vor s dvacetičlennou posádkou.  Vltavan Čechy na vorech 
reprezentoval statečně br. Michal Bárta  z Vltavanu Purkarec . Plavení vorem po prudké řece 
Adige trvalo  vorem přes 1 hodinu. Obdivuhodný výkon. Večer byl ukončen velkým 
ohňostrojem, slavnostní večeří a všeobecnou  mezinárodní veselicí do pozdních  nočních 
hodin. 
 
Nedělní dopoledne bylo od počátku nevšední. Všechny delegace se zúčastnily  setkání  v 
areálu zvaném Colla Miravalle, kde je umístěn Mírový zvon v Roveretu. Je to největší zvon  
na světě ( váha zvonu 22, 6 tun, srdce 600 kg) . Byl ulit z bronzu z děl používaných v 1. 
světové válce  v  roce 1924 a instalován  v roce  1925. Později byl pro špatný zvuk opětovně 
roztaven a ulit ve Veroně v roce l939 a nazván Maria Dolens. Naposledy kvůli prasklinám byl 
znovu přetaven a instalován v roce 1965. Tento mírový zvon se rozeznívá pouze při 
slavnostních příležitostech. Údery srdce zvonu jsou odpočítávány tak, aby jich bylo přesně 
sto. V okolí zvonu je vybudováno půlkruhové stupňovité hlediště částečně kryté  s výhledem 
na město. 
 
V tomto krásném prostředí se odehrával závěrečný ceremoniál. Po zhodnocení celé akce   
organizátory setkání vorařů, generálním ředitelem Evropské vorařské asociace a  církevním 
obřadu – mši, pronesli zástupci jednotlivých delegací krátké zdravice a po těchto projevech 
byla  22 člennou kapelou zahrána  hymna  každého členského státu. Naše hymna se hrála jako 
druhá a všichni jsme s dojetím svou hymnu zpívali. Byl to velmi emotivní zážitek. Po 
skončení obřadu následovalo společné foto a rozloučení s přáteli z ostatních delegací. Zpět do 
Davle jsme šťastně dorazili v neděli  13.6.2010 ve 24,00 hodin. Zájezd se líbil a k jeho 
hladkému průběhu přispěla i naše pohotová a trpělivá tlumočnice Jaruška Gášková, která 
s rozvahou, přehledem a  elegantně řešila  veškeré konfliktní situace, vyplývající zejména  
z permanentních časových i programových změn. Opominout nelze ani obětavého 
poloprofesiálního kameramana a fotografa bratra Pepu Bílka , který detailně zdokumentoval  
veškeré aktivity tohoto zájezdu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


