Voda nás baví

Voda je život

Mnohí, ktorí prepadli vášni splavovania, už majú vlastné lode,
alebo vedia, kde si ich požičajú. Začiatočníci, alebo príležitostní objavovatelia tejto podmanivej záľuby tu nájdu tipy, na
koho sa pri plánovaní svojho výletu môžu s dôverou obrátiť:

Život je tam, kde je voda. V akejkoľvek podobe. Kým je jej
dostatok, je človek schopný proti nej bojovať. Keď chýba,
tak bojuje o ňu. Naoko nudný cyklus jej kolobehu sa stáva
pod Bratislavou, na Dunajských ostrovoch, tajuplným príbehom.

1. 	www.splavmoravy.sk
2. 	Lodenica UK, www.vodackecentrum.sk
3.	Klub vodných športov Karlova Ves, www.lodenicakvs.sk
4. OZ Otvorená lodenica, www.spoznajdunaj.sk
5.	Teamspirit s.r.o., www.teamspirit.sk
6. SMT GROUP s.r.o., www.splavuj.sk
7.	Eurorafting s.r.o., www.splavdunaja.sk
8. AMAVET klub 946, www.lodenicazalesie.sk
9. OZ Klub Malý Dunaj, www.splavma.sk
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Po takmer 1900 km rýchleho tempa si aj dunajské vody potrebujú oddýchnuť. Spomalia, aby si cez milióny rokov staré nánosy štrku a piesku trpezlivo predierali cestu do hlbín
zeme. Rozlievajú sa do šírky a do hĺbky, aby vytvorili snáď
najväčšiu zásobáreň pitnej vody v Európe. Dokonale preﬁltrovanej a pripravenej kedykoľvek sa vrátiť na povrch zeme
a poskytnúť svoju životodarnú silu všetkému živému.
Ak ju ľudská ruka usmerní tým správnym smerom, dokáže zázraky. Dokáže dať koreňom dostatok vlahy pre život
stromu. Dokáže dať stromu dostatok živín pre vôňu kvetu.
A jemu zas dostatok sily na premenu v šťavnatý plod.
Tam, kde je voda, nie je len život, ale je aj živo. Pri vode si
človek oddýchne, na vode si zašportuje, vo vode sa príjemne schladí, keď je letný deň až príliš horúci. Zdá sa, že tých
horúcich dní bude stále viac a budeme potrebovať stále
častejšie vodu, aby sme sa v nej schladili, zrelaxovali a nabrali nové sily v prostredí prírody. Čím bude čistejšia, tým
viac nás bude lákať.

TOMÁŠOV

VRAKUŇA
ČUNOVO

Vyskúšajte si SplavBus, ktorý bude mať premiéru
v nedeľu 24. apríla.
Z parkoviska pred Vrakunským cintorínom vás odvezie do
Zálesia alebo do Novej Dedinky, kde vás vezmú na vodu na
malý výlet. Privezie vás naspäť do Bratislavy a to aj v prípade, že si splav organizujete sami a jeho koniec si naplánujete
na niektorú zo zastávok: Vrakuňa [11:00] – Zálesie [11.30]
– Nová Dedinka [12.00] [15.00] – Tomášov [15.20] – Jelka
[16.00] [18.00] – Vrakuňa [19.00]
V letnej sezóne bude SplavBus jazdiť počas víkendov.
Viac informácií a možnosť rezervovať si miesto nájdete na
www.bratislavaregion.travel.

Máme to šťastie, že máme vodu. Čistú a dostatok, aspoň
zatiaľ. Nie je to samozrejmosť. Je to dar, o ktorý sa treba
starať.
Tento víkend je pri príležitosti Dňa Zeme venovaný vode
a okolitej prírode. Každý, kto sa zapojí do niektorej z mnohých aktivít, prejaví dobrú vôľu a záujem chrániť prostredie,
v ktorom žijeme.

AKTIVITY PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA ZEME PODPORILI:

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

VODA
NAŠE BOHATSTVO
Víkend venovaný vode a prírode
pri príležitosti Dňa Zeme
22. – 24. apríl 2022

Piatok 22. apríla

Sobota 23. apríla

Nedeľa 24. apríla

VZDELÁVAME SA V ŠKOLÁCH

STARÁME SA O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ODDYCHUJEME V PRÍRODE

Enviromentálna výchova je už dnes samozrejmou súčasťou
učebných osnov na našich školách. Skúsenosti odborníkov
potvrdzujú, že deti sú nie len veľmi vnímavé, ale aj schopné
významným spôsobom ovplyvniť správanie rodičov a podnecovať ku zmene návykov v rodine.

Stará múdrosť našich predkov Ohýbaj ma mamko, pokiaľ
som ja Janko sa už dnes tak často nespomína, ale tento
víkend dostáva aj druhý zmysel. Okrem výchovy poukazuje
aj na potrebu nebáť sa ohnúť a pozbierať zo zeme i z vody
rôzne odpadky a pomôcť tak prírode. Zaslúž si to.
Každý, kto má chuť, sa môže pripojiť a vybrať si niektoré
z mnohých miest, kde sa už tradične organizuje jarné čistenie vodných tokov a ich okolia, ktoré koordinujú vodácke
a ochranárske organizácie ako aj dobrovoľníci:

Nedeľa je deň zaslúženého odpočinku. Čistá príroda je
miesto osviežujúceho oddychu. Živá kultúra je ako balzam
na dušu. Toto všetko ponúka posledná aprílová nedeľa:

V tejto oblasti pomáhajú aj mnohé mimovládne organizácie, v našom kraji je jednou z najznámejších Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie. Aj v týchto dňoch, pri príležitosti
Dňa Zeme, bude na bratislavských základných školách učiť
najmenšie deti vzťahu k prírode a potrebe sa o ňu aj starať. Na deti čakajú aj rôzne sprievodné programy v podobe
premietania filmov, výstav žiackych prác či stretnutí so skúsenými ochranármi. Do envirovýchovy sa zapájajú aj ďalšie
obce pozdĺž Malého Dunaja.

Dunaj: Karloveské rameno, Petržalka, Jarovecké rameno,
Vlčie hrdlo
Malý Dunaj: Vrakuňa, Zálesie, Bernolákovo, Nová Dedinka,
Tomášov
Na území trnavského kraja zabezpečuje čistenie Malého
Dunaja OZ Kukkonia.
Býva dobrým zvykom, že po skončení čistenia sa organizátori a obce poďakujú všetkým dobrovoľníkom domácim
gulášom alebo inými miestnymi špecialitami.
Detailné informácie o miestach a časoch čistenia nájdete
aktualizované na našom komunitnom portáli:

Morava / Vysoká pri Morave 10.00 – 16.00 hod.
• člnkovanie spojené s pozorovaním flóry a fauny (bezplatne)
Dunaj / Karloveská zátoka 10.00 – 16.00 hod.
•
požičiavanie kanoe a kajakov na Karloveskom ramene
(bezplatne)
• možnosť krátkeho splavovania Dunaja z Devína (5 €, potrebná registrácia vopred na www.vodackecentrum.sk)
Malý Dunaj / Vrakuňa 14.00 – 18.00 hod.
(pri kruhovom objazde)
• člnkovanie na Malom Dunaji spojené s pozorovaním flóry
a fauny (bezplatne)
• ZáBAVka – divadlo a workshop pre deti spojené s envirovýchovou
• enviro program – Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie,
BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie,
Knižnica Vrakuňa
• kultúrny program – Street Dance Academy, Monika Ližbetin
a kapela
• občerstvenie
Malý Dunaj / Táborisko Nová Dedinka 9.00 – 18.00 hod.
• deň otvorených dverí - plavby na kanoe na úseku Nová
Dedinka - Tomášov (bezplatne), výstava fotografií
•
ukážky dravcov a prezentácia ochrany vtáctva
(13.00 – 16.00 hod.)
SplavBus
• bezplatná linka pre účastníkov splavov Vrakuňa – Zálesie –
Nová Dedinka – Tomášov – Jelka a späť

