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TZ Lodě na Labi 2019 

Již po sedmé hostil břeh Labe v Nymburce festival Lodě na Labi. 

Středa 8. 5. 2019 

"zkuste řídit loď" - krátké plavby s možností vyzkoušet si řízení (loď Kristian, Valerie Selene) 

hodinové výletní plavby Nymburk - Kostomlátky a zpět (loď Valerie Selene) ,koncert kapely Ups & 

Downs (loď Jan Plezier), hodinové výletní plavby Nymburk - Kostomlátky a zpět (loď Valerie Selene) 

koncert kapely Generace 75 - loď Jan Plezier, divadelní pohádka  - AZ Divadlo Milovice 

koncert kapely Generace 75 - loď Jan Plezier,"zkuste řídit loď" - krátké plavby s možností vyzkoušet si 

řízení (loď Kristian), DJ Mára (loď Jan Plezier) 

Čtvrtek 9. 5. 2019 

kapitánský kurz Lodní školy, pořiďte si papíry na loď v Nymburce (včetně plavby Jana Pleziera směrem 

na Poděbrady),"zkuste řídit loď" - krátké plavby s možností vyzkoušet si řízení (loď Kristian) 

Pátek 10. 5. 2019 

kapitánský kurz Lodní školy, pořiďte si papíry na loď v Nymburce, druhá část, hodinové výletní plavby 

Nymburk - Kostomlátky a zpět (loď Valerie Selene), "zkuste řídit loď" - krátké plavby s možností 

vyzkoušet si řízení (loď Kristian) 

   Program pro školy - dle programu 

https://www.survio.com/survey/d/H0R1S2B3X2F2A9S6J?preview=1#.XK2EaTP-uic.email 

 Sobota 11. 5. 2019 

hodinové výletní plavby Nymburk - Kostomlátky a zpět (loď Valerie Selene), "zkuste řídit loď" - krátké 

plavby s možností vyzkoušet si řízení (loď Kristian), sport bar lodě Jan Plezier aneb sledujte s námi box 

v ringu umístěném na sousední nákladní lodi, Box na lodi – ochranný přístav Nymburk 

koncert kapely Alchymie (loď Jan Plezier), koncert kapely Ups & Downs (loď Jan Plezier) 

DJ Mára (párty loď Valerie Selene), Afterparty pouze pro pozvané partnery 

Neděle 12. 5. 2019 

hodinové výletní plavby Nymburk - Kostomlátky a zpět (loď Valerie Selene) 

"zkuste řídit loď" - krátké plavby s možností vyzkoušet si řízení (loď Kristian) 

Po celou dobu akce: 
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● Ukázka prací strojů Povodí Labe 

● Ukázky různých plavidel na řece 

● Ukázka prací Poříční policie a Cizinecké policie 

● RC Truck Hradec Králové - ukázka práce RC modelů kamionů 

● Výstava karavanů a karavanové městečko 

● Stánky s řemesly a regionálním občerstvením 

● Nafukovací atrakce pro děti 

● Ryze česká stavebnice SEVA a její hrací koutek 

  Program pro školy - dle programu 

https://www.survio.com/survey/d/H0R1S2B3X2F2A9S6J?preview=1#.XK2EaTP-uic.email 

 

Změna programu vyhrazena, uvedené časy jsou pouze orientační 

V parném počasí bylo třeba doplňovat pitný režim, který zajišťovala, stejně jako dobré jídlo, řada 

regionálních stánkařů. 

Děkujeme všem 7.200 návštěvníkům, kteří se na VII. ročníku Lodích na Labi zastavili, a těšíme se zase 

za rok! 

Také děkujeme všem partnerům, kteří akci podpořili: SP Praha s.r.o, Povodí Labe s.p., Poříční policie 

ČR, Loď Blanice, RC TRUCK Hradec Králové, Ředitelství vodních cest ČR, Středočeský kraj, , www.my-

buttons.cz , Speed Boats, Boxing Poděbrady a další. 

Za pořadatele 

Pruh Polabí, s.r.o. 

Pavel Hlaváč, jednatel 
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