Sekce – kluby SKVS Slavia Hradec Králové

Akademický vodácký klub
Akademický vodácký klub vzniknul z iniciativy studentů, kteří se věnují kanoistice ve všech
jejích formách a je součástí SKVS Slavia Hradec Králové. Sdružuje studenty ze všech fakult
Univerzity Hradec Králové. Součástí naší činnosti je pořádání vodáckých akcí a zájezdů všeho druhu, podpora rozvoje kanoistiky v Královehradeckém kraji, rozvoj edukace týkající se
kanoistiky, pořádání kurzů v rámci výuky na fakultě i pro širokou veřejnost a mládež. Studenti z pedagogické fakulty, rozvíjejí znalosti z oboru, kterému se chtějí v budoucnu věnovat
(tělovýchovné aktivity se zaměřením na vzdělávání, rekreologii).

Raft klub
Členové Raft klubu sestávají z podstatné část z bývalých závodníků ve slalomu na
divoké vodě a jejich posádka je také účastníkem Českého poháru v raftingu kde
startují ve veteránské kategorii, která patří k nejobsasežnějším. Jsou nyní též řádnými členy SKVS Slavia Hradec Králové.
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Klub vodáků Hradec králové – KVHK
Sdružuje členy různých věkových kategorií. Hlavní předmětem činnosti je vodácký
sport v nejrůznějších formách. Posádka
KVHK je účastníkem Českého poháru v raftingu pořádaného Svazem vodáků České
republiky. Raftové expedice – Maroko
1997, český prvosjezd řeky EL BID v pohoří Velkého Atlasu v CHILE 2011, raftová
expedice po nejtěžších chilských řekách.
V posledních deseti letech se zaměřujeme
především na sjíždění polských řek Warta,
Liswarta, Slupia, Pilica, Nida, kde organizujeme putovní
tábory pro rodiče s dětmi.
Odemykání a zamykání řeky Orlice jsou již tradičními
víkendovými akcemi
Daneta
Členy oddílu se stali i někteří handicapovaní klienti ze zařízení pro zdravotně postižené Daneta, které se zaměřuje
nejen na děti s kombinovanými vadami, kde nosnou vadou je porucha mentální a k ní se druží další postižení, ale
i a stejně postiženou mládež a dospělé bez omezení horní hranice věku. Pro klienty Danety jsou již po mnoho let
v areálu pořádány různé aktivity včetně sjíždění řeky Orlice.
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