
časopis 91. oddílu vodních skautů KOTVA Plzeň 4/2010 

20 

     David Čert Běle 

V pořadí čtvrtou Hvězdou Kotvy je tentokrát David Běle – 

Čert. Tenhle kluk hubenej toho umí na vodě docela dost, 
proto taky je držitelem licence Cvičitel vodní turistiky. 
Začínal v Kotvě stejně jako vy, taky provozuje půjčovnu 
lodí U Čerta a kdysi chodil s Vlčicí do tanečních. No 

uznejte, to je dost důvodů na náš rozhovor. 
Ahoj Čerte, pověz, jak ty ses dostal do Kotvy? 

V podstatě náhodou. Brácha byl v Kotvě už asi rok a pořád vyprávěl, jak je to super. Voda, 

výlety, holky a tak. No a na to první a poslední 

mne nalákal. 

Kdo v tu dobu byl Kotváckým kapitánem? 

Kapitánem byl Kolečko. Jiří Kolovský civilním 

jménem. V té době ještě vedl vodácký oddíl na 

střední škole, kde pracoval a co vím, ještě pracuje. 

Na vodě tě učil Kolečko nebo jsi samouk?  
Těžko říct. Přímo mě asi neučil. V té době 

jsem byl o dost starší než ostatní a tak se 

očekávalo, že spíše budu učit než se učit. Nějaké základy jsem měl z vodní turistiky typu 

Berounka, Sázava a co šlo, jsem od Kolečka okoukával. 

No a jak ses dostal k rodeu (to jsou ti bezmozci, co se vrtěj ve válci pod jezem a líbí se jim to..)? 
To tě jen tak napadlo nebo jsi to někde viděl? 

Hele s tím rodeem to není tak horký, jak se to zdá. 

Myslím tím, že to není můj hlavní směr, co se vody 

týká. Samozřejmě, že jsem to viděl a zaujalo mě to. Pro 

diváka, který neví, o co jde, to vypadá, jako když ty 

figury dělá voda a ten v té lodi je jen rád, když to 

přežije. Pravda je taková, že je to dřina, jako cokoli 

jiného. Snažím se blbnout na vlně nebo ve válečku 

hlavně proto, že je to nejlepší průprava pro divokou 

vodu. Naučíš se s tou vodou tancovat, využít její 

neskutečnou sílu ve svůj prospěch a ne se s ní prát. 

Vím, že toho máš v poslední době moc, a tak tě v klubovně není až tak vidět. Letos budeme 
mít tábor na faře v Chlumu Svaté Máří – což je do tří kilometrů od pěkný peřejky Šabina 
na Ohři. Zastavíš se nám něco předat ze svých vodáckých dovedností? 

No tak to si piš. Rád si ten čas udělám. Navíc na Ohři vozím dost často lodě svým 

klientům, tak spojíme příjemné s užitečným. Nicméně doufám, že se uvidíme ještě dříve. 

Za chvíli to začne tát a to je přece náš čas?! 

Tak díky za rozhovor a ahoj na vodě.  
Dík, že sis na mě vzpomněl a všem přeji, ať jejich lodě najdou vždy ten správný přístav. Ahoj 

            

        Čerta zpovídal Žabák. 


