Za živé rieky 2015 – Dolu Hronom
S cieľom upozorniť na dôsledky prehradzovania vodných tokov, osobitne rieky Hron, sme pripravili
putovanie od prameňa Hrona pod Kráľovou hoľou po jeho ústie do Dunaja pri Štúrove. Malé vodné
elektrárne sa dajú stavať aj inak, ako celým prehradením vodného toku. Preto dostala prvá kampaň Za živé
rieky podtitul Dolu Hronom.
Toto je harmonogram, ktorý sa môže meniť v závislosti od stavu vody, schopností účastníkov a počasia.
Presné inštrukcie zašleme prihláseným účastníkom, príp. sledujte www.slatinka.sk alebo aj facebook na
https://www.facebook.com/events/861390960596162/

NEDEĽA 23. 8. 2015
11,00 prameň Hrona - „slávnostné“ odštartovanie putovania
bicyklom do Nemeckej (70 km) – trasa: Telgárt - Šumiac/Červená Skala – Vaľkovňa - Pohorelská Maša –
Pohorelá – Heľpa – Závadka nad Hronom – Polomka – Bacúch - Beňuš – Gašparovo – Filipovo – Bujakovo –
Brezno – Valaská – Podbrezová – Lopej – Predajná – Dubová – Nemecká
prenocovanie: v stanoch v kempe Nemecká – motorest, WC, bufet, wifi, požičovňa lodí, koliba Rusticana

PONDELOK 24. 8. 2015
člnom z Nemeckej do Šálkovej/Vlkanovej (podľa stavu vody - cca 20 – 25 km) – trasa: Nemecká – Brusno –
Medzibrod – Lučatín – Slovenská Lupča – Šálková (Vlkanová)
zastávky informačného turné: Brezno – Podbrezová – návšteva MVE Predajná (max. 10 osôb) – B. Bystrica
prenocovanie: v típí a „sudoch“ vo kempe Fort Geronimo – reštaurácia, WC, teplá sprcha
večerný program pre verejnosť: diskusia o MVE v okolí Banskej Bystrice

UTOROK 25. 8. 2015
člnom zo Šálkovej do Budče (cca 30 km) – trasa: (Šálková – Banská Bystrica – Iliaš) - Vlkanová – Hronsek –
Sliač – Zvolen – Budča
zastávky informačného turné: Sliač – Zvolen – Budča
prenocovanie: v stanoch vo vodáckom táborisku Budča – bufet, táborisko, teplé sprchy, suché WC,
možnosť prespať v blízkom moteli Luteus s wifi

STREDA 26. 8. 2015
člnom z Budče do Revištského Podzámčia (cca 35 km) – trasa: Hronská Dúbrava – Trnavá Hora - Jalná –
Šášovské Podhradie – Žiar nad Hronom – Ladomerská Vieska - Lovča – Lehôtka pod Brehmi - Hliník nad
Hronom – Bzenica - Revištské Podzámčie
zastávky informačného turné: Hronská Dúbrava – Trnavá Hora / Jalná – Šášovské Podhradie – Žiar nad
Hronom – Hliník nad Hronom
prenocovanie: v stanoch alebo v izbách v kempe Revištské Podzámčie – reštaurácia, WIFI, sprcha, WC
večerný program pre verejnosť: 18,00 hod. - čítanie z knihy Údolie ľalií s autorkou Alexandrou Pavelkovou
(kaviareň Džezva vo Zvolene, Tehelná 4)

ŠTVRTOK 27. 8. 2015
člnom z Revištského Podzámčia do Psiarov (cca 35 km) – trasa: Revištské Podzámčie – Žarnovica – Dolné
Hámre – Voznica – Rudno nad Hronom – Nová Baňa – Brehy – Tekovská Breznica – Orovnica - Hronský
Beňadik – Psiare
zastávky informačného turné: Žarnovica – Rudno nad Hronom – Nová Baňa - Hronský Beňadik
prenocovanie: v stanoch v táborisku Psiare – neďaleko motorest Non stop a Gazdovský hostinec

PIATOK 28. 8. 2015
člnom z Psiarov do Kalnej nad Hronom (cca 20 km) – trasa: Psiare – Kozárovce – Tlmače – Malé Kozmálovce
- Veľké Kozmálovce – Nový Tekov – Starý Tekov – Kalnica – Kalná nad Hronom
zastávky informačného turné: Psiare – Kozárovce – Tlmače – Nový Tekov – Starý Tekov
prenocovanie: lodenica Vodáckeho klubu Hron Kalná nad Hronom – táborisko, budova lodenice s W
večerný program pre verejnosť: bude doplnený

SOBOTA 29. 8. 2015
člnom z Kalnej nad Hronom do Svätého Jura nad Hronom (cca 20 km) – trasa: Kalná nad Hronom – Kalnička
- Horná Seč - Dolná Seč – Tekovský Hrádok - Vyšné nad Hronom – Turá – Žemliare - Jur nad Hronom
zastávky informačného turné: Kalná nad Hronom – Kalnička - Horná Seč - Dolná Seč – Tekovský Hrádok Vyšné nad Hronom – Turá – Žemliare - Jur nad Hronom
prenocovanie: v stanoch alebo hotelíku v kempe Vodník - Wifi, kuchynka, WC, sprcha, bistro, potraviny

NEDEĽA 30. 8. 2015
člnom z Jura nad Hornom do Pohronského Ruskova (cca 22 km) – trasa: Jur nad Hronom – Malé Šárovce –
Šárovce – Svodov – Mikula – Želiezovce – Vozokany nad Hronom – Hronovce – Čajakovo – Pohronský
Ruskov
zastávky informačného turné: budú doplnené
prenocovanie: v stanoch na lúke pri Hrone (Pohronský Ruskov)

PONDELOK 31. 8. 2015
člnom z Pohronského Ruskova do Kamenice nad Hronom (cca 25 km) – trasa: Pohronský Ruskov – Čata –
Bíňa – Kamenín – Malá nad Hronom – Kamenný most – Kamenica nad Hronom
zastávky informačného turné: budú doplnené
prenocovanie: súkromná chata v Kamenici / Chľabe

UTOROK 1. 9. 2015
12,00 slávnostné ukončenie na sútoku s Dunajom
poslanie odkazu do Bratislavy
---------------------------------------------Prihlásiť sa na akciu môžete na slatinka@changenet.sk – prosím napíšte nám, kedy a kde by ste sa pridali
ku ostatným, na koľko dní zostanete, či máte skúsenosti so splavovaním, či vlastníte čln (raft), vestu a pod.
Každý účastník na akcii zodpovedá sám za seba, teda sa zúčastňuje akcie na vlastné nebezpečenstvo, čo
potvrdí podpisom do „prezenčky“. Za deti a mladých ľudí do veku 18 rokov zodpovedajú rodičia resp. iný
zástupca. Organizátori hradia primerané občerstvenie, poplatky na stanovanie, k dispozícii dajú po
predchádzajúcej dohode člny, veslá, vesty. Nevyhnutnou súčasťou výbavy každého účastníka musia byť
min. nepremokavé a vhodné oblečenie, obuv, spacák a stan – veci účastníkom prevezieme autom.
Akcia sa uskutočňuje v rámci projektu Šanca pre rieku Hron, ktorý bol podporený z programu Šanca pre váš región Nadácie ORANGE. Je tiež
súčasťou projektu Verejný záujem – záujem verejnosti, ktorý je podporený z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného
mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu je zvýšenie
zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Mapovanie rikey Hron je realizované
vďaka podpore z Nadácie Allianz z programu Mladí vedci.

