Vodácký oddíl KTL Brno
Klub turistů a lyžařů, Údolní 10, 602 00 Brno
oddíl je členem :

Český svaz kanoistů - VT
Brněnské tělovýchovné združení
Český svaz tělesné výchovy

www.kacata.cz
stav ke dni 4.4.2013

Jihlava 2013
memoriál Honzy Černohlávka

pouštění vody - možnost splutí pro veřejnost
Se správou vodního díla bylo dohodnuto nadlepšení vodního stavu na řece
Jihlavě z vyrovnávací nádrže Mohelno v roce 2013 v následujících termínech:

26.5.2013 neděle ZRUŠENO
9.6.2013 neděle
22.6.2013 sobota

8.9.2013 neděle
21.9.2013 sobota
29.9.2013 neděle

čas pouštění vody vždy od 8:00 do 11:00 hodin
Průtok 12 m3/sec, splutí je možné zahájit od mostu Mohelno – Dukovany.
Příjezd vozidel pod hráz přehrady není dovolen !!!
K ubytování lze využít kemp FIOLA a z něj začít plavbu po Jihlavce. http://fiola.e-camping.cz/
Plavbu můžete ukončit například u mostu v Hrubšicích, u mostu v Ivančicích nebo u
Stříbského mlýna www.stribskymlyn.cz kde je příjemná kavárna s galerií.
pořádáno za podpory

vodácké centrum Brno
www.vodacke-centrum.cz

Český svaz kanoistů – VT
www.kanoe.cz

Vodák sport s.r.o.
prodej-servis-půjčovna
www.vodak-sport.cz

Letní tábor
a rekreační středisko pod
Templštýnem
prodej- servis-půjčovna
www.sunsport.cz

www.letnistredisko.brnensko.
com

statutární město Brno
www.brno.cz

www.cvok.cz
prodej, půjčovna
cestovní vodácká kancelář
www.obchod.cvok.cz

www.pmo.cz

www.cez.cz

Akci zajišťuje vodácký oddíl KTL Brno KáČaTa. Informace: T.Bojda, bojdatomas@volny.cz , tel.: 602 839 780
Sledujte prosím aktuální informace zda pouštění vody nebylo změněno na int.stránkách www.kacata.cz
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