VLTAVAN ČECHY – svaz vltavanských spolků
pořádá

„Vodní doprava na řece Vltavě před sto lety“

17.–27. září 2018
Pražská náplavka na Rašínově nábřeží
u železničního mostu
17. 9.
Zajištění prostoru na pontonu a dovoz dřeva na stavbu budoucích vorových
tabulí.
Připlutí repliky výletní dřevěné lodi – šífu, tzv. „šenáku“,
ze smíchovského přístavu k pontonu u Výtoně.
Repliku staví fa Kolumbus 92, v. o. s., v Lipníku nad Bečvou
pod vedením pana Radima Zapletala
podle dokumentace
„První české loděnice Jan Šílený a synové z Týna nad Vltavou“,
kterou zpracoval Jakub Schuster a VOŠ/SPŠ Volyně

18. 9. – 19. 9.
Příprava klád na stavbu voru – odkornění
20.9.
od 15.00 hod
Slavnost žehnání šífu Dominikem kardinálem Dukou OP,
arcibiskupem pražským a primasem českým,
otevření výstavy historických fotografií a dokumentů o plavbě na řece,
projížďky na šífu po Vltavě
21. 9. – 22. 9.
Sestavování vorových tabulí purkareckými voraři, ukázka práce bývalých
plavců při výrobě a sestavování tří vorových tabulí do vorového pramene
23.9.
od 10 do 17 hod.
Den tradic a řemesel, možnost vyzkoušet si práci se dřevem a ochutnat
rybí speciality.
K poslechu hraje kapela TŘEHUSK , harmonikář a flašinet
24. 9.
od 17.00 hod
slavnostní prezentace projektu

„Vodní doprava na řece Vltavě před sto lety“
pod záštitou ministra dopravy Dana Ťoka. Křest šífu „Vltavan“,
projížďky hostů na šífu a historickým kolesovým parníkem VLTAVA
20.9. – 24.9.
Přistaven bude největší remorkér Beskydy a uspořádána výstava
Ředitelství vodních cest ČR o dopravě
(pokud to dovolí stav vody a remorkér připluje)
26. 9.
od 16.00 do 18.00 hod.
Projížďky na šífu „Vltavan“ po Vltavě
pořádané TCP v rámci akce Naše náplavka
27. 9.
Splutí šífu „Vltavan“ od pontonu k přístavišti parníků
Pražské paroplavební společnosti na Rašínově nábřeží

Po dobu trvání akce budou přítomni členové vltavanských spolků,
kteří budou odpovídat na případné dotazy návštěvníků

Plánek umístění

Na projektu ke stému výročí republiky se podíleli tito partneři:
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