
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.  
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice  
IČ: 26600285 
Telefon: 466 641 031, 030, 022; 736 512 613-6  
E-mail: stredisko@ranapece-pce.cz, web: www.ranapece-pce.cz  

 
Vážení rodiče a příznivci Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s., 

v sobotu 21. 9. 2019 se v čase od 9:00 do 12:00 hodin uskuteční již šestý JEDNODENNÍ VODÁCKÝ KURZ, 
který pořádá tým Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. ve spolupráci s vodáckou půjčovnou Ká-servis. 
 

Místo konání: Řeka Labe v okolí Loděnice Na Špici v Pardubicích (v blízkosti soutoku Chrudimky a Labe). 
 

Nejbližší parkoviště je dostupné v ulici U Mlýnů (za objektem Automatických mlýnů podél řeky Chrudimky, 
parkovné se v sobotu hradí do 12:00 hodin) -  místo vyznačeno v orientačním plánku. 
Osoby s tělesným handicapem je možné přivézt až k místu vyplutí. 
Cesta od parkoviště bude označena. Areál je dobře sjízdný pro kočárky a vozíky.  
 

Zahájení kurzu: Zahájení kurzu a prezence účastníků proběhne na označeném místě v blízkosti objektu 
Loděnice na Špici podle předem domluveného časového rozvrhu od 9:00 do 10: 30 hodin - místo vyznačeno 
v orientačním plánku. 
Před vyplutím proběhne názorná ukázka ovládání lodi, kterou povede zkušený instruktor. 
Pracovníci vodácké půjčovny a poradkyně rané péče budou po celou dobu k dispozici, aby Vám pomohli 
například s nastupováním a vystupováním. 
 

Loděnice se nachází v multifunkčním Parku Na Špici: www.naspici.eu 
 

Trasa plavby: Zahájení plavby proběhne na řece Labi v blízkosti soutoku s řekou Chrudimkou, trase povede 
proti proudu řeky k Areálu vodních sportů - Arosa. V Arose je možné zastavit na krátkou pauzu a využít 
nabídku stánku s občerstvením, který bývá většinou otevřen. Odtud vede trasa zpět po proudu řeky na místo 
vyplutí, po domluvě případně dále k molu v Parku Na Špici. Trasa je dlouhá přibližně 3 km. 
 

S sebou: oblečení dle aktuálního počasí, vhodný typ obuvi (boty do vody, sandály, pantofle s páskem na patě), 
pláštěnku nebo nepromokavou bundu po případ přeháněk, náhradní oblečení (obuv), opalovací krém, 
pokrývku hlavy, dostatek tekutin, svačinu, případně cyklistickou přilbu. Pro děti, které samostatně nesedí, 
fixační či opěrnou pomůcku.  
 

Vodácké vybavení bude pro přihlášené účastníky na místě k dispozici. Zajištěno bude podle individuálních 
potřeb rodiny na základě údajů uvedených v přihlášce, která je přiložena: pevná loď (Vydra, Samba) nebo 
nafukovací loď (Baraka, Yukon, raft), záchranné vesty pro děti i dospělé a pádla. Na vyzkoušení budou 
k dispozici i Paddleboardy. Přilba není součástí vybavení, v případě potřeby si, prosím, vezměte svoji vlastní. 
U dětí, které samostatně sedí, není nutný individuální výběr lodi předem, ale po předchozí domluvě  
je možná osobní návštěva vodácké půjčovny. U dětí, které samostatně nesedí a potřebují opěrnou či fixační 
pomůcku, je předchozí osobní výběr lodi nezbytně nutný.  
Zodpovědnost za zapůjčené vybavení a bezpečnost dětí při kurzu nesou rodiče (případně jiný doprovod). 
 

Ukončení kurzu: Ukončení kurzu proběhne podle časového rozvrhu, nejpozději ve 12:00 hodin v místě podle 
předchozí domluvy: u objektu Loděnice na Špici (místo vyplutí) nebo u mola v Parku Na Špici - místo 
vyznačeno v orientačním plánku. 
 

Přihlášení k účasti do pátku 6. 9. 2019 telefonickou, emailovou nebo osobní formou je podmínkou účasti. 
Kapacita účastníků je omezena. Přihláška je přiložena. 
 
Přihlášky přijímá a všechny dotazy zodpoví:  
Mgr. Martina Petelíková: telefon - 730 891 141; email: petelikova@ranapece-pce.cz 
 
Osobní návštěva k výběru vhodného typu lodi je možná po předchozí domluvě: 
Mgr. Dagmar Doležalová: telefon - 739 619 255 
 

Věříme, že si s námi den na vodě užijete a těšíme se na setkání s vámi. 
 

Tým Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. 



Orientační plánek: 
 

 
 
 
 

Park Na Špici  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


