
Mistrovství světa Formula Future 

Formula Future – formule budoucnosti 

Ve dnech 16. - 19. 8. 2012 se v Praze konalo mistrovství světa FF - závody dětí a mládeže na 

motorových člunech.  A já bych vám ráda tento sport a naše úspěchy trochu přiblížila svýma 

očima.  

Zná nás snad každý rybář.  Sotva se po zimě oteplí a sluníčko začne zahřívat zem svými prvními, 

nesmělými paprsky, rybář usedne na břeh Vltavy a těší se na klidné, ničím nerušené sobotní 

dopoledne.  

Ale vtom prořízne ticho rachot lodních motorů a smích a halekání skupinky dětí v oranžových 

záchranných vestách, které nasedají do člunů a vydávají se na trať.  A tak rybář nejspíš naštvaně 

pozoruje tu tlupu mokrých, trochu promrzlých dětí, které na člunech zdánlivě nelogicky 

proplouvají brankami z bójí nebo kanystrů, couvají do nich, objíždějí je, pořád dokola přistávají u 

mola a učí se vázat různé druhy uzlů, za nepřetržitého štěbetání a pokřikování na sebe, protože 

jsou šťastní, že zima už skončila a oni zas za jízdy na lodi cítí vítr ve vlasech a kapky vody 

dopadající při manévrování na tvář.                                                                                                                         

Jsou to děti z Klubu vodních sportů Kralupy, piloti Formula Future.                                                                            

Když se v loňském roce rozhodla ukončit svoji činnost trenérka Iva Doudová, přemýšleli jsme, co 

dál.  Stala se z nás dobrá parta, pravidla ovládáme, trať postavit umíme a víme, že skončit 

nechceme.  Rozhodli jsme se trénovat děti sami.  Bylo našim štěstím, že se nám podařilo získat 

jako hlavního trenéra Michala Marvánka z Čelákovic, odborníka nejvhodnějšího, jehož kariéra 

v tomto sportu je ověnčena mnoha cenami nejen z MČR, ale i z ME a MS.                                                                 

A začalo se naplno.  Skutečně každou sobotu se vyjíždělo na řeku, pilovala se technika i 

přistávání, dětem se neodpustilo nic.  A výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat.  

Již několik let jsme měli na dosah Pohár města Čelákovic, ale letos se to konečně podařilo a naši 

závodníci pohár mohli naplnit dětským šampaňským a vystavit ho na čestné místo v klubovně.  

Ale neusnuli jsme na vavřínech, čekala nás kvalifikace na Mistrovství světa.  Do reprezentačního 

týmu se mohlo probojovat jen deset dětí, nejlepší dva z každé kategorie.  A my, Kralupáci, jsme 

obsadili plnou polovinu, pět míst! V některých kategoriích se vedly boje opravdu do poslední 

chvíle, vždyť v tomto sportu jde o setiny sekundy, které rozhodují o vítězi a i malinké zaváhání 

závodníka posune až na samý konec… 

A nastal den D.  Odjeli jsme do Prahy, reprezentovat naši republiku.  Mistrovství světa se 

zúčastnilo celkem 11 států - ČR, Slovensko, Polsko, Německo, Rusko, Lotyšsko, Bělorusko, 

Portugalsko, Itálie, Turecko a nejvzdálenější reprezentace přiletěla až z daleké Malajsie.                                                                                        

Zajistit vše pro cca 120 cizinců byla velmi tvrdá práce pro celý realizační tým, nás - rozhodčí, 

technický tým a vůbec všechny potřebné lidi okolo.  Voda je živel a někteří závodníci se ukázali 

být živlem ještě horším. A tak se pořád dokola opravovaly lodě, motory, rovnala se trať, tlumily 



se vášně a řešily se protesty. V tom úmorném srpnovém, čtyřicetistupňovém vedru jsme byli 

občas všichni skutečně unavení. A všichni jsme drželi palce našim.  

A naši piloti nezklamali. Díky našim šikovným klukům Kralupákům, kteří jeli skvěle, jsme uspěli.  

Dík patří Petrovi Němečkovi, který v kategorii M5 vybojoval celkové 2. místo a Petrovi 

Převrátilovi, který se v kategorii M2 umístil na 3. příčce. Nechci zapomenout ani na Tondu 

Tvrdíka, kterému patřilo místo podle mě ze všech nejhorší - čtvrté. Ani naše holky se neztratily. 

Celkově česká reprezentace uspěla se ctí. A tak hlavně díky našim klukům při závěrečném 

vyhlášení mohli všichni tleskat a jásat, když náš trenér a coach reprezentace Michal Marvánek 

mohl vystoupit na bednu.  

Česká republika v tvrdé konkurenci získala skvělé 3. místo!!!! 

Ještě se sluší říci, že druhé bylo Německo a první Rusko.  

A tak, milý rybáři, vím, že ti trochu otravujeme život, ale naše sezona je mnohem kratší, než 

tvoje a Vltava je dost dlouhá, abychom se na ni vešli všichni. A i ty můžeš být pyšný, zrovna tak 

jako já na to, že i v daleké Malajsii vědí díky našim šikovným kralupským závodníkům to, že Češi 

jsou šikovní, mají sportovního ducha a dokážou se ctí obstát mezi mnohem silnějšími státy, které 

mají pro tento sport mnohem lepší podmínky, vybavení, sponzory… My jsme rádi, že máme 

v KVSK dobré zázemí a že nás ostatní členové klubu podporují a fandí nám.  

Oni vědí to, co my - jak jednou při rychlé jízdě na vodě ucítíš vítr ve vlasech a do obličeje ti 

stříkne sprška ledové, bahnité vody, budeš každý rok doufat, že zima už skončí.  

Tenhle článek možná nepopisuje to, jaká má tento sport pravidla, to si všichni, kdo mají zájem, 

mohou na internetu snadno vyhledat, nebudou tu žádná jména sponzorů, organizátorů… je to 

jen prostě představení jednoho úžasného, i když okrajového sportu a hlavně vyjádření díků 

našim malým sportovcům. Protože oni vědí, oč tu běží - ač soupeři, přesto tým a dobrá parta. 

Přestože ve věku od 7 do 18 let, rozdílní i povahou, spojuje je jeden krásný zájem. Takže - Petře a 

Petře – děkujeme! A v sobotu na vodě Ahooooj!!! 

O sportu převážně vážně i nevážně Jana Sojková 

 

 

 



 

 



 

 

 


