Nabídka aktivit Vodáckého
oddílu Neptun v Centru Vodárna
pro všechny školní věkové
kategorie

Vodácký oddíl Neptun Znojmo a Vodácké centrum Stará Vodárna si Vám dovolují nabídnout
vodácké i nevodácké kurzy, výlety a sportovní vyžití ve Znojmě a okolí pro studenty všech věkových
kategorií.

Všeobecné informace pro všechny typy kurzů a výletů
Hlavním smyslem kurzů není jen naučit se novým dovednostem, ale také dobrá zábava a sportovní
vyžití žáků. V tomto směru naše kurzy a výlety nemají konkurenci!

Jak se v nabídce orientovat?
Pro snadnou orientaci je materiál rozdělen na vodácké a nevodácké kurzy a dle věkových skupin.
Některé programy a aktivity se mohou prolínat napříč věkovými skupinami. Nabídka je koncipována od
nejjednodušších aktivit, které kladou menší nároky na techniku u dětí, až po technicky nejnáročnější
aktivity, jako je samostatné ovládání kánoe na tekoucí vodě. Pro starší žáky je samozřejmě možné
zvolit jakýkoliv program mladších ročníků.

Řeka Dyje – vodácký ideál
Pro vodácké kurzy využíváme hlavně řeky Dyje v úseku mezi Znojmem a Hevlínem. Její velkou
výhodou oproti jiným řekám je, že horní část jejího toku je méně náročná než dolní, což ideálně
vyhovuje právě školním skupinám.

Zkušení instruktoři – záruka kvality
Všichni instruktoři jsou dlouholetí vodáci se zkušenostmi z divoké vody a všichni mají akreditaci
MŠMT. V ceně je vždy zahrnuto zapůjčení vybavení (plastové lodě typu Vydra, pádla, atestované
záchranné vesty), instruktorské zajištění, doprava vodáckého vybavení zpět na základnu.

Táboření
Tábořit lze na tábořištích ve Znojmě v našem areálu Centra Vodárna, dále pak v Krhovicích a Hrádku.
Tábořiště jsou rovné upravené travnaté plochy s postavenými ohništi, jsou vybavené suchými záchody
a ke každému je vytipován nedaleký zdroj pitné vody. V každé vesnici je otevřena restaurace a
obchod.

Doprava
Návrat účastníků je běžně řešen autobusovou nebo vlakovou hromadnou dopravou. V případě zájmu
můžeme zajistit zvláštní autobus pouze pro danou skupinu. Cena za autobus se pohybuje přibližně
okolo 1 800 Kč.

Zázemí Centra Vodárna
Pro nevodácké kurzy využíváme převážně prostor zrekonstruovaného Centra Vodárna, které najdete
v těsné blízkosti Znojemské přehrady na ulici U Obří hlavy 7, Znojmo. Přestože je Vodárna zasazena
do krásného přírodního prostředí na hranici NP Podyjí, je z centra Znojma dostupná chůzí přibližně za
10 min. V centru je možné využít beachvolejbalové hřiště, multifunkční hřiště, sportovní vybavení,
konferenční případně cvičební sál, audiovizuální techniku a mnoho dalších pomůcek potřebných pro
kvalitní netradiční a neformální výuku žáků.

Všechny kurzy je možné libovolně kombinovat a upravovat dle představy skupin.

Vodácké kurzy
Předškolní věk až 2. třída ZŠ


Projížďka po Dyji od Vodárny u Znojemské přehrady k Louckému jezu a zpět na pramici P550
Pramice P550 je nejvhodnější a nejbezpečnější loď uzpůsobená k pádlování i pro ty nejmenší. Děti se
naučí ovládat pádlo, naučí se základním záběrům a správnému chování na vodě. Pramici řídí zkušený
instruktor akreditovaný MŠMT, který sám dokáže loď bezpečně ovládat a dojet zpět k Centru Vodárna.
V areálu je také možné využít zázemí klubovny, hřiště, či si zapůjčit sportovní vybavení k různým
hrám.
Časová náročnost: 2 hodiny
Cena: 150 Kč / dítě

Školní věk – 3. až 5. třída ZŠ


Půldenní výlet na Dyji na pramicích P550
Netradiční pohled na Znojmo od Vodárny do obce Dobšice případně obce Dyje. Pramici řídí zkušený
instruktor akreditovaný MŠMT. Návrat z Dobšic městskou hromadnou dopravou (zastávka busu cca 7
min. od řeky).
Časová náročnost: 3,5 hodiny
Cena: 240 Kč / student



Celodenní výlet na Dyji na pramicích P550
Bezproblémové, 15 kilometrů dlouhé splutí k mostu v obci Tasovice. Po cestě je možné rozdělat oheň
a opéct buřty (možno zajistit). Zastávka busu cca 10 min. od řeky.
Časová náročnost: 6 hodin
Cena: 270 Kč / student

Školní věk – 6. až 9. třída ZŠ a střední školy


Základní výcvik na kánoi
Žáci se naučí základním kanoistickým záběrům a ovládání kánoe na klidné vodě. Naučí se základům
záchrany a sebezáchrany při převržení lodě. Vše se odehrává v bezprostřední blízkosti Vodárny a je
možné využít klubovny k občerstvení a hřiště na sport.
Časová náročnost: 2,5 hodiny (možnost zkrácené verze, která se vejde do dvouhodinovky tělocviku)
Cena: 150 Kč / student



Půldenní výlet na kánoi
Plavba do obce Dyje. Žáci se naučí dobře ovládat kánoi na klidné a mírně tekoucí vodě. Naučí se
překonávat jezy a základům tzv. čtení vody, tedy správnému výběru stopy plavby. Zastávka busu cca
10 min. od řeky.
Časová náročnost: 3,5 hodiny
Cena: 250 Kč / student



Jednodenní výlet na kánoi
Nabízíme jednodenní splutí řeky Dyje ve dvou dostupných variantách:






Varianta 1
o 11 km (Znojmo – Tasovice)
o 5 hodin
o opékání buřtů (můžeme zajistit)
o zastávka busu cca 10 min.
o Cena: 290 Kč / student
Varianta 2
o 24 km (Znojmo – Hrádek)
o 8 hodin
o opékání buřtů (můžeme zajistit)
o pro starší nebo zkušenější skupiny
o zastávka busu cca 15 min.
o Cena: 330 Kč/student.

Dvoudenní výlet na kánoi
Nabízíme dvoudenní splutí řeky Dyje ve dvou dostupných variantách:




Varianta 1
o první den splutí Dyje v úseku Znojmo – Krhovice (15 km)
o přespání na tábořišti Krhovice ve vlastních stanech
o začátek přírodní rezervace Meandry Dyje
o druhý den splutí do obce Hrádek (10 km)
o zastávka busu cca 15 min.
o Cena: 490 Kč / student
Varianta 2
o druhý den splutí v úseku Krhovice – Hevlín (20 km)
o nejhezčí úsek na Dyji (přírodní rezervace Meandry Dyje)
o zastávka busu cca 15 min.
o Cena: 560 Kč / student



Třídenní výlet na kánoi
Nabízíme třídenní splutí řeky Dyje ve dvou dostupných variantách:






Varianta 1
o první den splutí v úseku Znojmo – Krhovice (15 km)
o druhý den splutí Krhovice – Hrádek (10 km),
návštěva technické památky Vodní mlýn ve Slupi
o třetí den splutí Hrádek – Hevlín (10 km)
o zastávka busu cca 10 min. od řeky
o Cena: 720 Kč / student
Varianta 2
o první den splutí v úseku Znojmo – Krhovice (15 km)
o druhý den splutí Krhovice – Hrádek (10 km),
návštěva technické památky Vodní mlýn ve Slupi
o třetí den splutí Hrádek – Jevišovka dalších (20 km)
o zastávka vlaku ze směru Břeclav cca 5 min. od řeky
o Cena: 750 Kč / student

Vícedenní výlet na jakoukoliv českou nebo slovenskou řeku
Dle vašeho přání materiálně a personálně zajistíme výlet nebo kurz na českou nebo slovenskou řeku.
Doporučujeme řeky Vltava, Sázava, Hron nebo perlu slovensko-polského pohraničí Dunajec.
Cena: připravíme individuální nabídku.
Návrhy kurzů a více informací na http://centrumvodarna.cz/akce-pro-skoly/vicedenni-vodacky-kurz/.

Full service
Přejete si užít si vodácký výlet naplno bez jakýchkoliv starostí? Nechce se vám myslet na to, kde a jak
se budete stravovat apod. Nechtějí se vám převážet všechny vaše osobní věci na lodi? V tom případě
je tu pro Vás „Full service“ našich služeb.
Co náš „Full service“ zahrnuje? Naplánujeme celý výlet dle věku a zkušeností studentů. Zajistíme
veškeré stravování a pitný režim. Převezeme vaše osobní věci na cílové místo plavby. Na Vás už je
jen užívat si zážitek z plavby!
Přibližná cena: 250 Kč/student/den. Připravíme individuální nabídku dle počtu osob a lokality akce.
Návrhy kurzů a více informací na http://centrumvodarna.cz/akce-pro-skoly/vicedenni-vodacky-kurz/

Vzdělávací a motivační kurzy
Druhý stupeň základní školy


Kurz první pomoci zaměřený na kardiopulmonální resuscitaci
Do krizové situace, kdy je nutné bezprostředně a bezmyšlenkovitě reagovat se může dostat každý
člověk. Nabízíme několik typů kurzů zaměřených na kardiopulmonální resuscitaci. Pod vedením
pracovníka Rychlé záchranné služby si na profesionálních figurínách každý žák vyzkouší správnou
resuscitaci a na modelových situacích si nacvičí, jak v kritických chvílích správně reagovat.
Kurzy můžeme absolvovat v Centru Vodárna nebo za Vámi můžeme přijet do učebny vaší školy.
Více informací najdete na http://centrumvodarna.cz/akce-pro-skoly/kurzy-prvni-pomoci/.
Časová náročnost: 4 hodiny
Cena: 140 Kč / student



Adaptační kurz
Kurz doporučujeme pro šesté ročníky základních škol. Pomáhá odbourávat bariéry v neznámém
kolektivu a navozuje pozitivní atmosféru mezi žáky. Kurz je ale vhodný i pro školní skupinu, která se
chce vzájemně lépe poznat při netradičních hrách a hříčkách s neformálním přístupem k celé skupině.
Adaptační kurz pro základní školy je původně neplánovanou novinkou, kterou jsme s velkými
obavami, ale zároveň s velkým úspěchem zavedli na popud několika osvícených pedagogů. Pro šesté
třídy ideální počátek nových vztahů v novém kolektivu.
Časová náročnost: 6 hodin
Cena: 180 Kč / student

Střední školy


Adaptační kurz
Kurz doporučujeme pro první ročníky středních škol. Pomáhá odbourávat bariéry v neznámém
kolektivu a navozuje pozitivní atmosféru mezi studenty. Kurz je ale vhodný i pro školní skupinu, která
se chce vzájemně lépe poznat při netradičních hrách a hříčkách s neformálním přístupem k celé
skupině.
Adaptační kurz již absolvovalo několik stovek studentů a zpětná vazba je velmi pozitivní, a to jak
od studentů, tak od pedagogů.
Více informací na http://centrumvodarna.cz/akce-pro-skoly/adaptacni-kurz/.
Časová náročnost: 6 hodin
Cena: 180 Kč/student

