Almanach 2005 – 2015
Vodáci Odry a Olše v úseku Slezských Benátek
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2005
 Studie proveditelnosti „Severomoravské
Benátky – Lodí nebo raftem nivou řeky Olše“
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Jak to vlastně začalo? Jak se zrodily Slezské
Benátky? Píše se rok 2005. Ing. Josef Tobola
zakládá Quantum, o.s. (od r. 2008 Posejdon)
a aktivně působí jako radní v Dolní Lutyni.
Přichází s návrhem využití řeky Olše pro rekreační
plavbu. Rada obce souhlasí. Dává tak zelenou ke
zpracování studie proveditelnosti…

Postupně se k nápadu připojují další obce
z okolí Olše. Píše se o tom v řadě médií.
Například v článku „Po řece Olši z Karviné až
do Bohumína“ (Karvinský zpravodaj ročník 2005 č. 6):
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…na květnovém jednání schválili karvinští
zastupitelé smlouvu o vzájemné spolupráci mezi obcemi
Dolní Lutyně, Karviná, Petrovice u Karviné, Dětmarovice
a polskými obcemi Godów a Gorzyce. Předmětem
smlouvy je spoluúčast uvedených obcí, včetně města
Karviné, na projektu s názvem „Severomoravské Benátky
– lodí nebo raftem po Olši“. …
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O vodácké stezce píše také deník
Právo v článku „Řeka Olše ponese
název Severomoravské Benátky“
(Právo, ročník 2005 dne 13.6.2005).

Studie proveditelnosti „Severomoravské Benátky – Lodí nebo raftem
nivou řeky Olše“ je ke stažení na
ulož.to „stude proveditelnosti.rar„
→ http://www.uloz.to/xcdrVkb/studieproveditelnosti-rar
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2006
Projekt „Vinohrady na Horním Slezsku“
„Winnice na Górnym Śląsku“
 Slezské Benátky poprvé na veletrhu
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Vodácký magazín Hydro vydává
dne 3.1.2006 článek s názvem
„Zesplavnění Olše“.
„Zdá se, že díky iniciativě několika nadšenců
přibude vodákům-turistům další zajímavá možnost.
O alternativu k přeplněné letní Vltavě či Ohři sice
vzhledem k délce toku nepůjde, ale pro vodácké oddíly
a víkendovou plavbu jde určitě o zajímavý počin…Celý
projekt „Severomoravské Benátky – Lodí nebo raftem po
řece Olši“ je realizován Obecním úřadem Dolní Lutyně
(kam spadá i obec Věřňovice) ve spolupráci s Městem
Karviná a obcemi Dětmarovice, Petrovice u Karviné a
polskými Gorzyce a Godów. Autory projektu jsou Ing.
Veronika Janoušková a Ing. Josef Tobola, kterým
především patří náš velký vodácký dík.“
Projekt „Vinohrady na Horním Slezsku“
Quantum, o.s. (od r. 2008 Posejdon) se
podílí na vydání česko-polské knihy „Vinohrady na Horním Slezsku“ („Winnice
na Górnym Śląsku“, Wojciech Bosak,
2006). Financované ze stejnojmenného
projektu z prostředků Evropského fondu regionálního
rozvoje v rámci Iniciativy společenství INTERREG IIIA
Česká republika – Polsko v Euroregionu Silesia a z rozpočtu PL.
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Slezské Benátky poprvé na veletrhu
Ve dnech 12. až 15.1. 2006
se konají v Brně mezinárodní veletrhy. Turistické možnosti regionů (Regiontour).
Veletrh průmyslu cestovního ruchu (Go). Poprvé
s prezentací Slezských Benátek.
Dolnolutyňské noviny v únoru
2006 vydávají článek s názvem
„Projekt Slezské Benátky“.
… Nápad zaujal rovněž obce na polském břehu
Olše, a tak se již rodí myšlenky na vybudování nástupních
míst i na polském břehu … Pomohli nám experti z Baťova
kanálu (pozn. www.batacanal.cz) …
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2007
 Nástupní místo ve Věřňovicích nad mostem
 Cesta k řece Olši, nástupní místo a schody
na 13,2 km řeky Olše
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Nástupní místo ve Věřňovicích nad mostem
V roce 2007, v rámci 16. letní slavnosti českopolského přátelství, je slavnostně otevřeno nástupní
místo pro vodáky ve Věřňovicích nad mostem přes Olši.
Tato akce je rovněž podpořena evropskými penězi
z fondu INTERREG IIIa. V roce 2007 je, dle doporučení
studie proveditelnosti z roku 2005, zprovozněn z fondu
podpory venkova MsK pro Mikroregion Olše první úsek
pro vodáky a to ze Závady (říční km 13,2) do Věřňovic
(říční km 7,5).
Cesta k řece Olši, nástupní místo
a schody na 13,2 km řeky Olše
V rámci tohoto projektu je zřízena příjezdová
komunikace k řece a nástupní místo pro vodáky v Závadě. Dále jsou zřízeny břehové výstupy (schody před a za
splavem) kolem třetího splavu na předmětném úseku.
Projekt počítá s následnou realizací druhé etapy,
tj. úseku Věřňovice – Kopytov. Po otevření Shengenského prostoru se přirozeně nabízí protažení vodácké cesty
až za soutok Odry s Olší a zpřístupnění hraniční řeky
Odry, a to v poměrně snadno splavném úseku Odry od
soutoku Odry s Ostravicí až po soutok Odry s Olší a dále
po Odře…
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Vychází článek „Teplo láká vodáky na řeky
regionu“ (Deník, 25.7.2007, str. 4).
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2008
 Sídlo Posejdonu je nově ve Věřňovicích
 Doména Posejdon.CZ
 Novoroční sjezd Olše I. ročník
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Sídlo Posejdonu je nově ve Věřňovicích

Občanské sdružení Quantum (zal. r. 2005) v roce 2008
mění sídlo i název na občanské sdružení Posejdon, o.s.
Předsedou představenstva zůstává
Ing. Josef Tobola. Sídlo je na adrese
Hlavní 33, Dolní Lutyně – Věřňovice.
Doména Posejdon.CZ
Od roku 2008 má Posejdon doménu www.posejdon.cz.
Novoroční sjezd Olše I. ročník
Zrušení hranic polští a čeští vodáci oslavují
společnou plavbou po Olši a Odře do polského
Zabełkówa. Probíhá první ročník akce „Novoroční sjezd
Olše“. Sjezdu Olše 10.1. 2008 se účastní 42 vodáků, kteří
proplouvají úsek ze Závady do Věřňovic.
Dne 4.9.2008 se v klubovně PZKO ve Věřňovicích
schází na pozvání Posejdonu vodáci se zástupci obcí
a měst z oblasti Slezských Benátek. Zastoupen je Godów,
Krzyżanowice, Gorzyce, Pszow. Za česko je zde Bohumín,
Dolní Lutyně a Petrovice u Karviné. Cílem pozvání

14

je prodiskutování možných alternativ rozvoje vodáckého
sportu a agroturistiky v regionu…
V Dolnolutyňských
novinách vychází článek
s nepřesným názvem
„Ve Věřňovicích vznikl
nový vodácký oddíl“
(Dolnolutyňské noviny
listopad 2008, strana 8).
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2009
 Nové lodě pro Posejdon
 Projekt „Červen – měsíc přátelství na soutoku
Odry s Olší“
 Vodácký průvodce s kilometráží (Odra a Olše,
okolí soutoku Odry s Olší)
 Letní vodácký tábor poprvé ve Věřňovicích
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Posejdon organizuje 2. ročník Novoročního sjezdu.
Přes 10 stupňový mráz, ale za nádherného počasí,
splouvá celkem 29 vodáků úsek řeky Olše z Věřňovic
za soutok s Odrou do Zabełkówa.
Nové lodě pro Posejdon
Posejdon,o.s. získává dotaci
z Moravskoslezského kraje. Díky
dotaci a sponzorům nakupuje 5 dvoumístných kánoí,
pramici, raft, pádla a vesty pro 10 vodáků.
Projekt „Červen – měsíc přátelství
na soutoku Odry s Olší“
Společně s městem
Bohumín a polskou
obcí Krzyżanowice
získává Posejdon,o.s. grant za spolufinancování z Evropské unie z operačního programu „Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 2007 – 2013“ na vodácký projekt „Červen
– měsíc přátelství na soutoku Odry s Olší“.
→ http://wp.me/sCjoQ-052009
Součástí projektu je speciální kurz pro nováčky,
kteří se chtějí s loděmi a pádly seznámit. Tato akce se
koná ve dnech 30. a 31.5.2009 pro 86 zájemců.
Teoretická část akce se koná v sále budovy PZKO MS
Věřňovice a část praktická na řece Olši ve Věřňovicích.
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Vodácký průvodce s kilometráží
(Odra a Olše, okolí soutoku Odry s Olší)
V rámci projektu „Červen – měsíc přátelství na
soutoku Odry s Olší“ je vydán vodácký průvodce
s kilometráží („Odra a Olše, okolí soutoku Odry s Olší“).

Letní vodácký tábor poprvé ve Věřňovicích
V termínu 27. – 30.7. 2009 organizuje Posejdon
poprvé ve Věřňovicích letní vodácký tábor pro děti
a mládež. Akce se účastní zájemci z Dolní Lutyně,
Bohumína, Orlové a Karviné.
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2010







První vodácké fotokoláže
Vodáci Orlová
Plavidlo
Výměny zkušeností – CVVZ, RVVZ
Píseň „Vlajka“
Průvodce „Horní Odra“ a „Górna Odra“
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Česko-polské letní vodácké tábory jsou ve
Věřňovicích v roce 2010 celkem čtyři. První turnus je
12. až 16.7., druhý 19.-23.7., třetí 26.-30.7. a čtvrtý turnus je 2.-6.8.2010.
První vodácké fotokoláže
První fotokoláže Romana Štolfy zvaném „Pudink“
nesou název „Vodáci“ a „Vodáci v zimě“. Jsou přehledem
činnosti vodáků Odry a Olše. Patří sem tábory, bazén,
výlety, táboření, jízda na lodi raft, pramice nebo kanoe.

Vodáci Orlová
Fotokoláže slouží např. při besedách první zájmové
skupiny Posejdonu („Vodáci Orlová“, zal. podzim 2010).
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Vzniká díky mimořádnému úspěchu letního vodáckého
tábora pro DDM Orlová (19.-23.7.2010 ve Věřňovicích).
Fotokoláž „Vodáci v zimě“ má inspirovat vodáky
k aktivitě. Například výletům, návštěvě bazénu, zimním
táborům, zimnímu táboření, sportování a zpěvu u kytary.

Nutno podotknout, že některé fotografie na
fotokoláži „Vodáci“ a „Vodáci v zimě“ zachycují
mimo jiné karvinské vodáky 8.oddílu Hraničář.
Oddílu vodních skautů, jenž založil v roce 1968
Otakar Novotný zvaný „Bumbrdla“. Řada
odchovanců vodáckých oddílů se aktivně zapojuje do
rozvoje Slezských Benátek například v roli instruktorů,
dobrovolníků, účastníků sjezdu nebo závodů…
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Výměny zkušeností – CVVZ, RVVZ
Zástupci Posejdonu poprvé zajišťují vodácký
program na výměnách zkušeností. Na jaře na Regionální
VVZ na Hukvaldech (19.-21.3. 2010) a na podzimní
Celostátní VVZ v Chrudimi (12.-14.11. 2010).

Píseň „Vlajka“
Se založením zájmové skupiny „Vodáci Orlová“
vzniká potřeba vybrat píseň – hymnu Slezských Benátek.
Stává se jí hymna táborových ohňů. Píseň „Vlajka“, jejíž
autorem je Jan Korda.
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„Vlajka“ (Jan Korda)
Ami
E
1. Vše tone v snách a život kolem ztich,
E7
Ami
jen dole v tmách, kol ohně slyšet smích.
A7
Dmi
Tam srdce všem, jen spokojeně zabuší,
Ami
E
A
z písniček známých, vše jistě vytuší.
A
E E7
A
®: Vlajka vzhůru letí, k radosti svých dětí,
Cis7
D
hned se s mráčky snoubí,
A
E
A
vlát bude zas, až mladí čas opustí nás.
Ami
E
2. Po létech sám, až zabloudíš v ten kraj,
E7
Ami
a staneš tam, kde býval kdys tvůj ráj,
A7
Dmi
Vzpomeneš chvil, těch kterés míval tolik rád,
Ami
E
A
tak jako kdysi, ozvěnou slyšíš hrát.

→ Zdroj: http://www.velkyzpevnik.cz/zpevnik/taborova-klasika/vlajka-vzhuru-leti
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K zavedeným akcím jako je např.
Novoroční sjezd Olše (leden) nebo
sjezd horní Odry (březen), vodáckým
táborům (červenec-srpen) přibývají postupně další aktivity.

Plavidlo
Dne 30.7. 2010
Posejdon spolupořádá
vodáckou akci
„Plavidlo“.

Průvodce „Horní Odra“ a „Górna Odra“
Kędzierzyn-Koźle vydává vodáckého průvodce „Horní Odra“ a
polsky „Górna Odra“. Autorem je
Paweł Żółciński a Marek Litiński.
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2011





Pietní akce v Karviné
Leták „Vodní turistika na Odře a Olši“
Vodáci Orlová - Olše 2011 a zkoušky
Projekt „Řeky rozdělují, řeky spojují – vybudování nástupních míst pro vodáky na Odře
a Olši“. Vodácká naučná stezka na Odře a Olši.
 25.6.2011 Věřňovice, Wianki, vodáci… otevření
nástupního místa…
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Pietní akce v Karviné
Písní „Vlajka“ a minutou ticha uctíváme památku
zakladatele 8.oddílu Hraničář Karviná Otakara Novotného „Bumbrdly“ při příležitosti 21. výročí úmrtí.

Leták „Vodní turistika na Odře a Olši“
Letáky vydává roku 2011 Regionální rada rozvoje a spolupráce spolu s městem Karviná. Vychází v rámci projektu „Těšínské Slezsko – spolupráce v cestovním ruchu“.
Letáky jsou česky, anglicky a polsky.
→

27

Vodáci Orlová - Olše 2011 a zkoušky
Skupina Posejdonu „Vodáci Orlová“ poprvé závodí
na akci „Olše 2011“. Organizují ho Hraničáři na lodičkách
v Karviné v parku Boženy Němcové dne 28.5. 2011.

Vodáci – zkoušky. V rámci
skupiny „Vodáci Orlová“
v roce 2011 Pudink zavádí
osvědčené podmínky zkoušky Nováček a „Plavčík“.
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Projekt „Řeky rozdělují, řeky spojují – vybudování
nástupních míst pro vodáky na Odře a Olši“.
Hraniční řeky Odra i Olše jsou po otevření
Shenghenského prostoru přirozeným průnikem partnerství a rozvoje vodácké turistiky. Soutok Odry s Olší
spojuje sousedící území Bohumína, Krzyżanowic a Gorzyc. Město Bohumín a polská obec Krzyżanowice
dlouhodobě spolupracují v oblasti cestovního ruchu a
podpory kulturních a sportovních akcí. Projekt navazuje
na studii proveditelnosti „Slezské Benátky – lodí nebo
raftem nivou řeky Olše“. Finance na zpracování
projektové dokumentace byly zajištěny z dotace z Fondu
mikroprojektů Euroregionů TS-ŚC a Silesia v roce 2009.
Nápad vybudovat nástupní místa vznikl i v souvislosti s
tradiční vodáckou akcí na Odře s třináctiletou historií tzv.
Plavidlo (Pływadlo), do které se Bohumín pravidelně
zapojuje, v roce 2012 to je již po sedmé. Cílem projektu
je taktéž propagace Přírodní památky Hraniční meadry
Odry.
Vodáckých akcí v rámci projektu se účastní stovky
lidí. V návaznosti na předchozí vodácký projekt a vznik
půjčovny lodí ve Starém Bohumíně proplulo meandry
během realizace projektu 2,5 tis.lidí.
V roce 2011 se zvýšil komfort pro nasedání
a vysedání z loděk vybudováním nových nástupních míst,
29

a to na Odře: u Antošovické lávky, ve Starém Bohumíně,
v Zabelkově a v Krzyżanowicích. Na Olši vzniklo nástupní
místo ve Věřňovicích v Dolní Lutyni. Svým charakterem
se jedná o vodohospodářské stavby-vstupy do řečiště,
betonové schody do toku tvořené dvěmi schodišťovými
rameny o světlé šířce 1,2m, osově od sebe vzdálené
4,5m nebo jednou řadou schodů o šířce 4m. U každého
nástupního místa je dřevěné posezení s informační
tabulí s údaji o fauně a floře zejména v hraničních
meandrech – vznikla tak „vodácká stezka“, která má
i výukový charakter. Doplňkovým výstupem je nákup
vodáckého vybavení a propagační předměty nejen pro
děti, a to pexesa a kvarteta s tématy fauna a flora
Hraničních meandrů Odry a zajímavá místa a aktivity v
Bohumíně a spádové oblasti Krzyżanowic.
Vedoucím partnerem projektu je město Bohumín,
partnerem pak obec Krzyżanowice. Do projektu se dále
zapojuje mj. občanské sdružení Posejdon a také
dobrovolní hasiči ze Starého Bohumína. Podání žádosti
i samotnou realizaci mají na starosti pracovníci městských úřadů v Bohumíně a v Krzyżanowicích. Projekt řídí
místostarosta Bohumína, starosta Krzyżanowic a projektoví manažeři jednotlivých partnerů.
→ Zdroj: www.mubo.cz
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Vodácká naučná stezka na Odře a Olši
Nová nástupní místa: Antošovice (1), Starý Bohumín (2),
Věřňovice (3), Zabełków (4), Krzyżanowice (5)

řeka
Odra
Odra
Odra
Odra
Olše
Olše
Odra

odkud
Ostrava-Koblov
Antošovice
Starý Bohumín
Zabełków
Závada

kam
Antošovice
Starý Bohumín
Zabełków
Krzyżanowice
Věřňovice

km
5,1
2,5
6,5
5,8
5,7

ZWA
ZWA
ZWC
ZWA
ZWA

Věřňovice

Zabełków

7,7

ZWA
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25.6.2011 Věřňovice, Wianki, vodáci
… otevření nástupního místa…

.

Vychází článek „Nové nástupní místo
usnadní vodákům na Olši cestu“
(Deník 27.6. 2011, str. 3)
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2012











Výstava vodáckých fotokoláží
Zájmové skupiny Posejdonu
Pět instruktorů s akreditací MŠMT
Vodáci Odry a Olše – skupina na FB
Vodácká kronika
Srdcovka pro vodácký tábor
Závod Dračích lodí
Poprvé na Prázdninovém kolotoči
Bambiriáda Bohumín 25.-26.5.2012
Posejdon je členem RADAMOKu
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Výstava vodáckých fotokoláží
Od roku 2012 jsou poprvé výstavy
„Vodácké fotokoláže“.
V Ostravě v 6. a 7. měsíci, poté na
měsíc v polském kulturním domě
WDK Czyzowice.
Zájmové skupiny Posejdonu
Instruktoři sdružují vodáky do zájmových skupin…
Instruktoři Posejdonu jsou lidé, kteří
řeší odborné personální a materiální
zabezpečení kurzů vodní turistiky
pro školy, oddíly, organizace, firmy
a zájmové skupiny Posejdonu.
→ Zdroj: www.posejdon.cz/instruktori

Vodáci z Neradu jsou lidé z Dolní
Lutyně-Nerad a přilehlých obcí, kteří
chtějí jezdit na vodu a účastnit se
akcí z nabídky na www.posejdon.cz.
→ Zdroj: www.posejdon.cz/nerad
Vodáci Bohumín. Historie skupiny
Posejdonu je spojena s rokem 2012
a několika nadšenci (rodina Dejových, Štolfových, Kopečných, Marikovských).
→ Zdroj: www.posejdon.cz/bohumin
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Pět instruktorů Posejdonu je nově s akreditací MŠMT
Roman Štolfa „Pudink“, Radek Štolfa „Kosťa“, Martin
Tomaško „Mycek“, Miroslav
Bálek „Benny“ a Klaudiusz
Dawid „Klaus“ od roku 2012
splňují všechny podmínky
pro zajištění akcí školským
zařízením a školám …

Vodáci Odry a Olše – skupina na FB
Dne 5.9.2012 na facebooku mění název skupiny
FB z „Vodáci Orlová“ na "Vodáci Odry a Olše".
Skupina sdružuje 119 vodáků (rok 2012). Přidejte se zde:
→ Zdroj: http://www.facebook.com/groups/vodaciodryaolse/
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Vodácká kronika
Posejdon má svou první kroniku.
Vychází z iniciativy nové skupiny Posejdonu „Vodáci Bohumín“, jmenovitě
Pavly Dejové a Marty Šalbutové
z výtvarné dílny Grafik-Aja, které
vytvořily také logo skupiny a vlajku.
Kronika obsahuje kresby a zápisy účastníků akcí,
loga partnerů, letáky, články z novin, fotografie, ale také
verše. Úvodní báseň nese název „Prosba čtenáři“.
Prosba čtenáři (Pudink)
O jedno tě prosíme. Čtenáři.
To co se v tvých rukou nachází,
kronika je naše drahá.
Třeba už ošuntělá a stará.
O to víc je pro nás vzácná.
Jak na nebi černém hvězda jasná.
Třeba ji též vydáme v knize.
A ty přečteš si v klidu sudby příze.
A originál? Vrať nám. Prosíme.
Požádat tě takhle zkusíme.
Posejdon.CZ - Vodáci Odry a Olše
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Srdcovka pro vodácké tábory
Díky programu „Srdcovka“ z nadace
OKD má Posejdon plastový kajak.
Článek „Obóz na Olzie, w Wenecji…“
(Głos Ludu, 12.7.2012, str. 4)
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Závod dračích lodí
Recesní závod organizuje dne
25.8.2012 občanské sdružení Přátel
Bohumínské historie.
V prvním ročníku vítězí
posádka „Vodáci Odry a Olše“.
Na úspěchu se kromě vodáků
Posejdonu z Karviné, Orlové,
Bohumína a Chałupek (PL) podílejí také motorkáři.

"S dračí hlavou na přídi vstříc vlnám"
(OKO, č.16 ze dne 16.9.2012, str.1)
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Poprvé na Prázdninovém kolotoči
Vodáci (Posejdon, o.s.) a rybáři (Racek, o.s.) se
domlouvají na společném programu pro účastníky
prázdninového projektu města Bohumín. Dne 19.7.2012
na biokoridoru Gliňoč společně poprvé organizují
program pro děti a mládež.

Bambiriáda Bohumín 25.-26.5.2012
Akce je v Bohumíně v parku Petra Bezruče poprvé. Prezentuje se Posejdon a
jeho instruktoři z české i polské strany.
Na akci se představuje více než 30 organizací cca 2000 návštěvníkům.
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„Děti si samy vybíraly, jak chtějí
trávit volný čas“
(OKO, č.12 ze dne 14.6.2012, str.7)

Posejdon je členem RADAMOKu
Posejdon, o.s. je nově od
roku 2012 řádným členem Rady
dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (RADAMOK).
→ Zdroj: www.radamok.cz
RADAMOK je jednou z deseti krajských rad
České rady dětí a mládeže (ČRDM). Posláním
ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní
život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.
→ Zdroj: www.crdm.cz
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Vodácký průvodce řekami Moravskoslezského kraje
(Olše, Odra, Moravice, Ostravice, Opava)
Vydavatelem
je
o.s.
Mirago
s podporou MS kraje. Posejdon o.s.
je spoluautorem. Mapuje Olši a
Odru. Zajišťuje mimo jiné distribuci
do vybraných knihoven, vodáckým
klubům a vodákům česko-polského
pohraničí v rámci Slezských Benátek.
Organizuje křty knihy na Olši, Odře a Moravici.
→ CZ: http://www.posejdon.cz/wp-content/uploads/Vod%C3%A1cky-pr%C5%AFvodce-%C5%99ekami-MS-kraje.pdf
→ PL: http://www.posejdon.cz/wp-content/uploads/vodacky_pruvodce_pl_final-komplet.pdf

Studie pro balvanitý jez ve Věřňovicích na Olši
V rámci podpory Moravskoslezského kraje
Posejdon, o.s. v roce 2013 zpracovává
studii, která řeší technické podmínky a
náklady na realizaci splavnění balvanitého
jezu ve Věřňovicích na Olši (ř.km 8,5).
→ Zdroj: http://www.posejdon.cz/wp-content/uploads/Balvanitý-skluz_zlepšení-splavnosti_ověřovací-studie.rar

Nové logo Posejdonu a formulář
Adresa www.posejdon.cz je nově součástí
loga Posejdonu. Na stránkách Posejdonu je
nově rezervační formulář s názvem Podklady k akci.
→ Zdroj: www.posejdon.cz/form
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Víceboj na kánoích AjaCup≈POSEJDON
Vodácký víceboj na kánoích
a doprovodný program pro
děti a mládež. Pořadatelem
je Posejdon a Grafik Aja.

Projekty mládeže
Instruktor Posejdonu Lukáš Polák „Pino“ se jako
první z vodáků Posejdonu účastní školení pro projekty
mládeže (Mládež kraji, Napříč krajem, Cesta k městu).

Vodáci pro Nadaci OKD
Posejdon zajišťuje vodácký program na lodičkách
v Karviné v rámci výročí NOKD.
Pohádky a pověsti nejenom z Kysuc
Křest knihy Jána Bazgera „Pohádky a pověsti nejenom z Kysuc“ organizuje Posejdon v Literárním salonu RK Karviná. Program zajišťuje ZUŠ Karviná.
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Poprvé na voru
Jiří Kalbáč a Michal Madzia organizují sjezd Vltavy
na vorech. Akce se koná při příležitosti 40. výročí
založení oddílu kanoistiky v Karviné. Loděnici na řece
Olši, kterou členové kanoistiky vybudovali a otevřeli
27.9. 1974, využívají vodáci dodnes.

Poprvé na vodáckém maratónu
Na kánoi jede za Posejdon Roman Štolfa
„Pudink“ a Marcela
Kopečná.
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Poprvé na akci v rámci projektu 72 hodin
Posejdon organizuje brigádu „Úklid
Odry a Olše“. → www.72hodin.cz
Posejdon členem Místní akční skupiny Bohumínsko
Posejdon členem Místní
akční skupiny Bohumínsko
od roku 2013.
Základním cílem MAS je
zlepšování kvality života a životního prostředí v regionu.
Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování
dotačních prostředků… → www.masbohuminsko.cz
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Novoroční sjezd Olše rekordní
Letošní 7. ročník akce Novoroční sjezd Olše je s nejvyšším počtem účastníků v historii.
Nový předseda Posejdonu
Od ledna roku 2014 je předsedou představenstva Posejdon, o.s. nově Roman Štolfa
„Pudink“.
Šunychelský ponor
Zástupci Posejdonu se aktivně účastní prvního ročníku akce pro otužilce na Kališově jezeře v Bohumíně.
Eskymování v obci Rybnik (PL)
Instruktoři Posejdonu se aktivně účastní prvního
ročníku akce pro kajakáře zaměřeného na nácvik eskymáckých obratů.
Nová koupelna
Dokončena výstavba koupelny na loděnici ve Věřňovicích. Vedoucí stavby je Martin Tomaško „Mycek“.
Nové lodě
Posejdon rozšiřuje počet lodí o
jednu nafukovací kanoi. Díky programu „Srdcovka“ z nadace OKD také o
jeden plastový kajak.
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Meander Orient Express 2014 (MOE)
Závod pořádá Meander v Chałupkách
ve dnech 4.-6.7. 2014. Posejdon je
spolupořadatelem. Akce se koná na řece Odře v polských
Chałupkách a Bohumíně. Závodníci Posejdonu se také
úspěšně zapojují do závodu. V etapě ORIENT vítězí bratři
Štolfovi. Za Posejdon jede Jakub Sehnal a Radek Nadazy.
I. etapa ORIENT – orientační závod. Sjezd řeky Odry
v úseku Bohumín-Zabełków. Závodníci během plavby
děrovačem značí do mapy kontrolní stanoviště.
II. etapa EXPRESS – závod zručnosti. V úseku Bohumín –
Antošovická lávka jsou stanoviště s úkoly.
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Výběr partnerů Posejdonu z akcí v roce 2014
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Sjezd Ostravice a Odry.
Preventisté policie ČR
Sjezd Olše Věřňovice-Zabełków
Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek
Vodácký program na přehradě Olešná.
Československá obec legionářská
Závod na kánoích na Olši v rámci první
etapy závodu Memoriál plk. Černoty
pro připomenutí výsadku Wolfram.
Iniciativa Dokořán, z.s.
Vodácký program na lodičkách
v Karviné v rámci hudebního
festivalu FestForKids.
Město Bohumín
Odemykání meandrů Odry,
Zamykání meandrů Odry.
Prázdninový kolotoč…
Klub Kajakowy Meander v Chałupkach
Spolupráce na mezinárodních akcích.
Např.: Meander Orient Express 2014,
72 hodin, AjaCup-Posejdon 2014.
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Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)
Pojištění členů Posejdon, o.s.
Příručky pro vedoucí dětských
kolektivů. Bambiriáda 2014, 72 hodin…
Rada dětí a mládeže
Moravskoslezského kraje (RADAMOK)
Trefa 2014, Bambiriáda 2014, Vodácký
camp 2014, Prožívej s námi,.…
Studio-ILLIOS
Vodácký program Mili fest 2014
ve Věřňovicích.
Obec Dolní Lutyně
Podpora činnosti na rok 2014.

Moravskoslezský kraj
Podpora činnosti na rok 2014.

Město Orlová
Podpora činnosti na rok 2014.

Nadace ČEZ
Podpora akce „AjaCup-Posejdon“
na doporučení Pavla Marcalíka.
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Mládež kraji
Podpora akce „Vodácký camp“
na doporučení Lukáše Poláka
a projektu „Prožívej s námi“
na doporučení Jakuba Sehnala.
Nadace OKD
Podpora akce „Meander Orient Express
2014“ na doporučení Romana Štolfy.
Grafik-Aja
AjaCup-Posejdon 2014,
AjaCup-Gírová 2014,
Stadion tour Afrika 2014-2015
Hraniční meandry Odry, o.s.
Fotografie z akcí. Úklid Odry a Olše
v rámci projektu 72 hodin.
Odra, o.s.
Propagace akcí. Spolupráce na studii
proveditelnosti rekreačního splavnění
ostravských řek.
Racek, o.s.
Zázemí pro akci Prázdninový kolotoč
na biokoridoru Gliňoč.
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DDM Orlová
Zázemí pro vodácký kroužek v Orlové.
Slet čarodějnic. Pohádkový les.
Regionální knihovna Karviná
Zázemí pro akce v Literárním salonu.
Dobrovolnické centrum.
Setkání u knihy.

TIK Bohumín
Reportáže z akcí.

MAMUT photo
Rezervační formulář pro PosejdonCZ.
Alternativní fotografické techniky.

ČSŽ Orlová
Pohádkový les. Slet čarodějnic.
Kostýmy.
Polski Związek Kulturalno Oświatowy
místní skupina Věřňovice
Zázemí pro akce v budově PZKO MS
Věřňovice.
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Ředitelství vodních cest
Spolupráce na studii proveditelnosti
rekreačního splavnění ostravských řek.

Hydromagazín
Vodácký magazín.
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Mili fest ve Věřňovicích
Akce se koná poprvé dne 30.8. 2014.
Pořadatelem je Studio-ILLIOS. Na programu
jsou pódiová vystoupení, prezentace neziskovek, podpora talentovaných dětí. Posejdon zajišťuje vodácký program.
Vychází článek „Milifest: všechno
začíná dobrou myšlenkou“.
(Polahoda, září 2014 str 1 a 3)

Meandry už projelo osm tisíc vodáků
(OKO, č.17 ze dne 25.9.2014, str.3)
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Akce pro nadační fond Krtek
Instruktor Posejdonu Martin
Tomaško „Mycek“ organizuje poprvé akci
pro na-dační fond Krtek „Stadion tour
Afrika 2014-2015“ s podtitulem „Na
mopedu proti rakovině“. Za tímto účelem provozuje
internetové stránky. → www.stadiontourafrika.cz

Grafik-Aja pořádá AjaCup č.5
Poslední sobotu před
vánoci jdeme tradičně na Gírovou. Tentokrát na podporu
Stadiontour Afrika…
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Dračí lodě rekordní
Instruktoři Posejdonu zajistili nejvyšší počet
posádek pro 3.ročník závodu dračích lodí (5 ze 14).

Prezentace na lodi Silesia
Poprvé je prezentace Posejdonu na výletní lodi
Silesia v Kędzierzyn-Koźle v rámci konference „Oderské
přístavy jako turistický produkt polsko-českého pohraničí. II. Etapa-realizace“. Za Posejdon jede Maja Tobolová
a Roman Štolfa.
Archa představuje Posejdon
Vychází článek „Představujeme
Posejdon“ (Archa č.2/2014, str. 12 až
str. 13). Archa je tištěným zpravodajem
o výchově a využití volného času dětí
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a mládeže, který vydává Česká rada dětí a mládeže
(ČRDM). Verze v pdf je na internetu. → www.crdm.cz
Piráti poprvé na Zamykání Olše v Karviné
Poprvé se
účastní akce
Hraničářů,
„Zamykání řeky
Olše“ v Karviné
Vodáci Orlová
z kroužku Piráti
Orlová pod vedením Jana Jaroše „Pirát
Candy“ …

Vodácká svatba
Instruktoři Posejdonu Radek Štolfa
a Lucie Kandráčová
si říkají své ANO dne
6.12. 2014. Poté si
novomanželé navlékají své svatební vesty a přichází Mikuláš,
čert a anděl…
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Instruktoři Posejdonu
Instruktoři Posejdonu řeší odborné personální
a materiální zabezpečení kurzů vodní turistiky pro školy, oddíly, organizace, firmy a zájmové skupiny.
K hlavní náplni činnosti tak patří vodácký program,
sebevzdělávání (např. akreditace MŠMT) a vodácké
potřeby (výběr, kalkulace, správa vybavení a vodácké stezky Slezské Benátky).
Historie zájmové skupiny Posejdonu sahá do roku
2008, kdy se sídlo organizace přestěhovalo z kanceláře
v Ostravě na loděnici do Věřňovic a začala první školení
začínajících vodáků a první letní vodácké tábory ve
Věřňovicích. K zakladatelům skupiny patří Josef Tobola,
Lukáš Lisý (Kawall), Marek Kabot a Vojta Valchoň.
V roce 2012 Posejdon vyslal
pětici instruktorů na kurz
„Instruktor vodní turistiky
s akreditací MŠMT“. Akreditaci
zde získal Roman Štolfa (Pudink), Radek Štolfa (Kosťa),
Miroslav Bálek (Benny), Klaudiusz Dawid (Klaus) a
Martin Tomaško (Mycek). Počet akreditovaných instruktorů v tomto roce ještě rozšířil Tomáš Kudlík.
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V roce 2013 se ke skupině Instruktoři přidal Lukáš
Polák (Pino) a Daniel Lotter (Bobo). Tyto instruktory
Posejdon vyslal na Mládež v akci – školení „Youth
Initiatives CZ-PL-SK II“. Skupinu Instruktoři v tomto roce
posílil také Lukáš Mikula a Jakub Sehnal (Lik). Od roku
2014 vede vodácký kroužek při DDM Orlová Jan Jaroš
(Pirát Candy). Instruktoři Posejdonu zakládají zájmové
skupiny (Instruktoři, Vodáci Bohumín, Vodáci Orlová,
Vodáci z Neradu, Vodáci Karviná). Během roku 2014 se
počet členů zdvojnásobil na 319 (ke dni 27.11. 2014).
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Termíny – výběr z kalendáře
Areál loděnice ve Věřňovicích
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Almanach 2005-15. WWW. Dobrovolnické centrum
Karviná. Loděnice v Ostravě. Projekt globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Putovní výstava. Školení
instruktorů a praktické návody. Studie ….
P.F. 2015

Aktuální kalendář akcí posejdon zveřejňuje na
internetové stránce → www.posejdon.cz
V menu je nově FAQ – přehled nejčastějších otázek.
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FAQ
 Chci zorganizovat akci. Jaký je postup?
Vyplň formulář „Podklady k
akci“ na:
→ www.posejdon.cz/form

 Kliknutím na název akce v kalendáři
se zobrazí podrobnosti k akci.
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Termíny – výběr z kalendáře
Oblast tzv. Slezských Benátek (Odra a Olše)
Odra se v úseku Starý Bohumín – Zabełków sjíždí
v období mezi Odemykáním a Zamykáním meandrů.
27.6.2015 Odemykání meandrů Odry
3.-5.7. 2015 Meander Orient Express
29.8.2015 Závod dračích lodí v Bohumíně
3.10. 2015 Zamykání meandrů Odry
Olše je splavná celoročně.
3.1.2015 Novoroční sjezd Olše, 8. ročník.
12.9.2015 AjaCup-Posejdon. 3. ročník závodu na kánoích
Ostravice a Moravice
4. – 5.4. 2015 Ostravice
11.- 12.4. 2015 Otevření a sjezd Moravice
23. – 24.5. 2015 Májová Moravice
20. – 21.6. 2015 Letní kanoistické sjezdy na Moravici
27.6. 2015 Sjezd Ostravice, Adrenalin Cup
25. – 26.7. 2015 Moravice – Letní kanoistické sjezdy
22. – 23.8. 2015 Moravice – Letní kanoistické sjezdy
19. – 20.9. 2015 Zářijová Moravice
Na Posejdon.CZ je stránka „Vodácký kalendář pro sjezd
Odry, Olše, Moravice a Ostravice v roce 2015“ zde:
→ http://www.posejdon.cz/?p=3299
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Areál loděnice ve Věřňovicích

Stránka „Kontakt“ je na Posejdon.CZ zde:
→ www.posejdon.cz/kontakt
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Slova autorů
Děkujeme za podporu vodáků při vytváření
tohoto almanachu. Za dílem stojí usilovná práce spojená s dohledáváním ve vodáckých kronikách, na internetu a v archivu vodáckého spolku Posejdon.
Zvláštní poděkování si zaslouží Jakub Sehnal a jeho tým, který zpracoval projekt „Prožívej s námi“
v rámci dotačního titulu „Mládež kraji“. Pilotního
projektu za kterým stojí Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy, statutární město Karviná, Rada dětí
a mládeže Moravskoslezského kraje.
Díky tomuto projektu má tento almanach také
tištěnou podobu….
Kolektiv autorů
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Loga partnerů a sponzorů
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