komerční prezentace

a kajaků. V sekci Sport bude dračí loď s částí
závodní posádky, ve které zažijete jízdu „když
se to umí“. V adrenalinovém koutku výstavy
bude nainstalován tažný vlek pro vodní lyžování a wakeboarding.

LODĚ NA VODĚ
Zveme vás již na osmý ročník výstavy LODĚ NA VODĚ, která se
koná v Praze na Rašínově a Hořejším nábřeží od 21. do 24. dubna.
Letos uvidíte nové i tradiční vystavovatele, kteří ukáží novinky
i osvědčené modely. Ty si návštěvníci mohou prohlédnout jak
na výstavní ploše na náplavce, tak i na vodě, a vybrat si to,
co jim bude nejlépe vyhovovat.

P

rávě prezentace lodí na vodě je největší
devízou, která je v České republice
a celé střední Evropě výjimečná. Lodě
budou prezentovány i v pohybu na tzv. moderovaných plavbách, kdy budou návštěvníci seznámeni se specifickými vlastnostmi každé
z nich přímo v akci. Na levém smíchovském
břehu naleznete sekci lodí, kde budou vystaveny motorové čluny, plachetnice, nafukovací
čluny a další plavidla až po pramičky. Zde se
představí zástupci světových, ale i českých výrobců. Na pravém břehu na Rašínově nábřeží
pokračuje výstava dalšími loděmi a expozicemi, které s loděmi a vodou souvisí. Najdete
tady lodní příslušenství, charterové společnosti
a cestovní kanceláře, vybavení pro vodní
sporty, jako jsou jachting, potápění, flyboarding, rafting, kanoistika, veslování, seakajaky,
vodní lyžování, wakeboarding, windsurfing,
surfing, kiteboarding, jetsurfing, paddleboarding, dračí lodě a další.

i takové exponáty, které budou mít svou premiéru právě na výstavě LODĚ NA VODĚ 2016.
Oba břehy budou propojeny přívozem, jenž
bude pro návštěvníky výstavy zdarma.
Významnou novinkou výstavy bude sekce
Sport a historie Vltavy v rámci podpory Magistrátu hlavního města Prahy – Praha evropské
město sportu 2016. Zde bude mít svou expozici Muzeum Vltavy a budou zde připravena
sportoviště, kde si všichni mohou vyzkoušet
vodní sporty v praxi. Na břehu bude vodní
nádrž, kde půjde otestovat různé typy kánoí

Své stanoviště tady budou mít i jachtaři, kteří
v pátek a v sobotu budou učit děti jezdit na plachetnicích třídy Optimist a RS Feva. O víkendu
pak budou na programu závody těchto plachetnic jak v prostoru výstavy, tak v nedalekém ČYKu.
Ve čtvrtek si bude možné vyzkoušet také jízdu
na paddleboardu. Uskuteční se zde též závody
malých motorových člunů pro děti. Vše proběhne pod odborným dohledem. Připravuje se
také zázemí pro převlékání a uložení osobních
věcí tak, aby si návštěvníci mohli v klidu a nerušeně vše užít. Cílem této sekce je co nejvíce přiblížit vodní sporty a ukázat návštěvníkům,
dospělým i dětem další způsoby aktivního
a zdravého trávení volného času, anebo si najít
svůj sportovní klub, ve kterém můžete trénovat
až k olympijským metám. Již dnes je možné rezervovat si místa na dračí lodi nebo plachetnicích
na stránkách www.lodenavode.cz, kde najdete
další podrobné informace o výstavě.
Během celé výstavy, jejíž tváří je letos handicapovaný jachtař Daniel Bína, který bude ČR
reprezentovat na paralympiádě v Riu, bude
probíhat bohatý doprovodný program. V jeho
rámci se představí fantastická představení flyboardů, vodních skútrů, speedoboaty či již
tradičně závodní motorové čluny „Formule
na vodě“. Hrát se bude kanoepolo a svou práci
předvede i vodní záchranná služba.
Návštěva výstavy LODĚ NA VODĚ 2016 slibuje
nevšední zážitek pro návštěvníky všech věkových
kategorií i pro celé rodiny. Na své si přijdou jak
zájemci o lodě a příslušenství, tak ti, kteří se chtějí
jen podívat a užít si krásný aktivní den u vody.

Představí se také obytné automobily, přívěsy
i vybavení pro karavany. Za zhlédnutí stojí
i čtyřkolky a různá vozítka na silnici i do přírody. Vystavováno bude rovněž vybavení pro
táboření, kempování a pobyt v přírodě. Uvidíte
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