VODÁCI MORAVSKOSLEZSKÉHO REGIONU
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.

STAVBA LODĚNICE V OSTRAVĚ
Jako sportovní a zábavní cíl
na soutoku Ostravice
a Lučiny, na křižovatce
vodních, cyklistických,
pěších a turistických cest, je
otevřena a věnuje se
veřejnosti na vodě a také
v oblasti hudby a tance,
slavností, vzdělávání
a ekologii.

OLYMPIJSKÝ PARK OSTRAVA 2016 RIO

VODÁCI Z KARVINÉ
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.

SPOLEK POSEJDON
Instruktoři organizují
vodácké tábory 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.

"Když nemůžeš, přidej!"
se stalo během 3 týdnů
mottem pro 70000
návštěvníků, z toho 20000
dětí. Ti si vyzkoušeli
výkonnostní
i zájmové sporty na vlastní
kůži. Už dnes se těšíme na
Olympijský park Ostrava
2020 TOKIO.

VK TZUNAMI A OSTRAVSKÉ SLALOMY
Klub vodního slalomu VK
TZUNAMI Ostrava působí
celoročně na Loděnici pod
hradem. Věnuje se
především dětem a mládeži.
Každoročně organizuje
závody ve vodním slalomu
a reprezentuje město
Ostravu na celorepublikové
úrovni.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA LODĚNICI
Loděnice pod hradem vedle
zázemí pro vodáky nabízí:
- veřejnou půjčovnu lodí
- lezeckou stěnu
- půjčovnu in-line bruslí
- sál pro slavnostní akce
- terasu s výhledem
- školicí místnost
- hudbu a tanec
- turistické informační místo

PŮJČOVNA LODÍ PRO VEŘEJNOST
V sezóně, o víkendech
a svátcích jsou k dispozici
jednomístné, dvoumístné
i vícemístné lodě. Pro
individuální sjezdy řek
poskytujeme i dopravu lodí
a osob. Od hradu splouváme
obvykle do Koblova,
Bohumína nebo až do
Polska.

ŠKOLA INLINE BRUSLENÍ
"Buď INline a jezdi s námi
tak, aby se Ti už nikdy
nezatočila hlava!"
Organizátor kurzů, tréninků
a příměstských táborů dětí
a mládeže ve volném čase
a partner věřejné půjčovny
na Loděnici pod hradem.

EKOLOGICKÁ INICIATIVA VODÁKŮ "TAKME"
Z vody našich regionálních
řek TAháme KMEny
a nebiologický odpad spolu
s dětmi a mládeží.
TAKME podporuje dobrovolnické projekty 72 hodin
nebo Ukliďme Česko.

HRANIČNÍ MEANDRY ODRY
Přírodní památka
Evropského významu
zahrnuje 7,5 km dlouhý úsek
řeky Odry s pěti velkými
zákruty (a vyhlídkovou věží),
jehož středem probíhá
česko-polská hranice. V okolí
meandů můžete prozkoumat
krajinu pěšky, na kole
i z lodě.

PRVOMÁJOVÉ POLÍBENÍ POD TŘEŠNÍ
Každoročně prvního května
Loděnice pod hradem zve
širokou veřejnost
a především rodiny s dětmi
na prvomájové políbení
a zajímavý doprovodný
program. Májový polibek
chápeme jako návrat
k tradicím a stvrzení
lásky a rodiny.

SLAVNOSTI, FESTIVALY, KLUBY A KULTURA
Na Loděnici pod hradem
prožijete rozmarné slavnosti
řeky Ostravice, soutěž
netradičních plavidel,
doprovodný program
Slezskoostravského
Rock-Festu, letní kino,
pódiová vystoupení, tanec
a hudbu.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A ŠKOLNÍ KURZY
S rostoucím zájmem MŠ, ZŠ,
SŠ, VŠ, středisek volného
času a dětských organizací
pořádáme výlety, kurzy
a příměstské tábory na vodě.
S akreditací MŠMT školíme
instruktory sportu.

VODÁCI
MORAVSKOSLEZSKÉHO
REGIONU
KVĚTEN 2019
MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY
VERNISÁŽ VÝSTAVY SE KONÁ 6.5.2019
V 11:30 HOD. VE VSTUPNÍ HALE V PŘÍZEMÍ

KALENDÁŘ VODÁCKÝCH TRADIC
- novoroční sjezdy řek
- akce na vodě i na suchu
- úklidy řek - TAKME
- slavnosti a festivaly
- netradiční plavidla
- křest vodáckých nováčků
- letní tábory na vodě
- vodácké svatby
- odemykání a zamykání řek

VÝSTAVOU PROVÁZÍ ROMAN ŠTOLFA

www.lodenicepodhradem.cz

