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K řece Vltavě se upínaly zraky všech lidí žijících v její blízkosti od pradávna. Řeka, jak bylo 
řečeno mnohokrát, byla kdysi živitelkou mnoha lidí ať počínaje rybolovem nebo splavováním 
dřeva a stavebního materiálu zejména pro Prahu. V současné době je využívána pro výrobu 
elektrické energie, rekreační lodní dopravu a k rekreaci občanů. 

Většina členů spolků zná okolí řeky Vltavy v místech svého bydliště, jako je Purkarec, 
Štěchovice, Davle nebo Praha. Dobrá myšlenka iniciovaná především kapitánem parníku 
Vltava K. Mikšovským seznámit případné zájemce s prostředím řeky Vltavy v úseku od 
Třebenic až po Orlík /Solenice/ se ujala. Celkem se přihlásilo přes 90 lidí z Davle a po 20 
členech z Purkarce, Štěchovic a Prahy. 

23. srpna 2014 za krásného počasí na parník Poděbradka v Třebenicích nastoupilo 100 členů a 
zbývajících 50 se do Solenic přepravilo autobusem s krátkou zastávkou v Malé Hraštici, kde 
nám příjemné přivítání připravila rodina Kortánových a na přehradě Orlíku. Přehrada byla 
vybudována v letech 1954-1961, hráz je dlouhá 450 m a výška 91 m).  Tato skupina 
absolvovala na parníku pouze cestu ze Solenic do Třebenic. Přestože jedna cesta trvala více 
jak 4 hodiny, nikdo si nestěžoval. Po dobrém obědě v Hotelu Kaskáda a možném občerstvení 
na parníku panovala dobrá nálada, ke které přispěl neúnavný harmonikář Zdeněk Simota. 
Kromě zdymadla v Kamýku nad Vltavou jsme měli možnost vidět nejvýznamnější obce a 
střediska jako byla Velká s osadou Vestec, Županovice, Živohošť, Měřín, Hrdličku, Ždáň a 
poslední Novou Rabyni. První skupina tato místa viděla v opačném pořadí. Mezi námi 
musíme přiznat, že scenérie okolí Vltavy nás příjemně překvapila. Dojem, že se u nás dobře 
žije všechna ta zařízení na březích Vltavy od chat hausbótů, plachetnic a kempů nás v tom 
jenom utvrdila. Celodenní výlet parníkem se vydařil a bude na co vzpomínat. Smutným 
bodem bylo zranění sestry Rybníčkové z Hvozdnice, která v přístavišti na Třebenicích upadla 
na schodech a zranila se tak, že musela být převezena do benešovské nemocnice. Všichni jí 
přejí brzké uzdravení.  


