
VODÁCI MORAVSKOSLEZSKÉHO
REGIONU

PRŮVODCE VÝSTAVOU

- Novoroční sjezdy řek,
- akce na vodě i na suchu,
- úklidy řek - TAKME,
- Ostravské slalomy,
- kulturní a slavnostní akce,
- letní tábory na vodě,
- školní výlety a kurzy,
- odemykání a zamykání řek.

VODÁCKÝ KALENDÁŘ TRADIČNÍCH AKCÍ
Roste zájem škol (MŠ, ZŠ, SŠ,
VŠ) a školských zařízení
(střediska volného času,
domy dětí) o výlety, kurzy
a příměstské tábory
s vodáckým programem.

To nás motivuje k organi-
zování akreditovaných
kurzů pro instruktory.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A ŠKOLNÍ KURZY
Na Loděnici pod hradem
můžete zažít Rozmarné
slavnosti řeky Ostravice
spojené se soutěží
netradičních plavidel,
Slezskoostravský Rock-Fest,
promítání letního kina,
různá pódiová vystoupení
a mnohé další akce.

SLAVNOSTI, FESTIVALY, KLUBY A KULTURA

Každoročně prvního května
Loděnice pod hradem zve
širokou veřejnost
a především rodiny s dětmi
na prvomájové políbení.

S akcí je spojen zajímavý
doprovodný program.

PRVOMÁJOVÉ POLÍBENÍ POD TŘEŠNÍ
Přírodní památka zahrnuje
7,5 km dlouhý úsek řeky
Odry s pěti velkými zákruty,
jehož středem probíhá
česko-polská státní hranice.
V okolí meandů můžete
prozkoumat krajinu pěšky
po naučných stezkách, na
kole i z lodě, také se zde
nachází vyhlídková věž.

HRANIČNÍ MEANDRY ODRY
Z vody taháme nebiologický
odpad a spolu s dětmi
a mládeží čistíme řeky
v regionu.

TAKME podporuje dobro-
volnické projekty, jako
například 72 hodin nebo
Ukliďme Česko, úklidem řek
a jejich okolí.

EKOLOGICKÁ INICIATIVA VODÁKŮ "TAKME"

"Buď INline a jezdi s námi
tak, aby se Ti už nikdy
nezatočila hlava!"

Organizátor příměstských
táborů bruslení dětí
a mládeže ve volném čase
nejen na Loděnici pod
hradem.

ŠKOLA INLINE BRUSLENÍ
K dispozici jsou různé typy
lodí. Jednomístné, dvou-
místné i vícemístné,
z různého materiálu
(plastové, nafukovací
a laminátové). U sjezdu
poskytujeme i dopravu z cíle
plavby. Z Loděnice p. h.
se jezdí obvykle do Koblova,
Bohumína nebo Zabełkówa.

PŮJČOVNA LODÍ PRO VEŘEJNOST
Loděnice pod hradem nabízí:
- zázemí pro vodáky,
- veřejnou půjčovnu lodí,
- molo s nástupnímmístem,
- sál s terasou a výhledem,
- slalomovou trať,
- školící místnost,
- lezeckou stěnu,
- inline.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA LODĚNICI

Klub vodního slalomu
VK TZUNAMI Ostrava
působí celoročně na
Loděnici pod hradem.
Věnuje se mládeži
i dospělým. Organizuje
závody ve vodním slalomu
a reprezentuje Ostravsko na
krajské i republikové úrovni.

VK TZUNAMI A OSTRAVSKÉ SLALOMY
"Když nemůžeš, přidej!"

Je příkladem spolupráce
Loděnice pod hradem
s městem a organizacemi
(turisté, slalomáři, veslaři).
Díky projektu si každý
vyzkoušel v praxi různorodé
aktivity za přítomnosti lidí
z příslušného oboru.

OLYMPIJSKÝ PARK OSTRAVA 2016
Po dokončení stavby v roce
2015 má ve správě objekt
města Ostravy na základě
pachtovní smlouvy spolek
Loděnice pod hradem.
Spolek se dále podílí na
projektech, které se týkají
revitalizace Ostravice.

STAVBA LODĚNICE V OSTRAVĚ

Instruktoři organizují
vodácký program a sdružují
zájemce o vodní turistiku do
zájmových skupin (autoři,
průvodci, instruktoři,
partneři, dobrovolníci).
Spolek provozuje loděnici
v Dolní Lutyni - Věřňovicích,
ale působí i na dalších
místech v regionu.

SPOLEK POSEJDON
V Karviné jsou loděnice dvě.
Jedna je na ostrově v parku
Boženy Němcové ve Fryštátě
a má ji ve správě Iniciativa
Dokořán. Druhá se nachází
u řeky Olše v Lipinách, kde
trénují kajakáři Tzunami
a schází se členové 8. oddílu
vodních skautů Hraničář.

VODÁCI Z KARVINÉ
Tisíce vodáků jezdí do
Moravskoslezského kraje
zejména v době, kdy lze
sjíždět Moravici nebo
Ostravici. Celoročně jsou
sjízdné vybrané úseky Olše,
Odry a Opavy.
Více v knize Vodácký
průvodce řekami
Moravskoslezského kraje.
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