Vodácký výjezd

Vltava 2019
Vyšší Brod – Boršov nad Vltavou
Vltava - nejatraktivnější řeka jak vodácky, tak co
se památek týče. Celou dobu svižně teče, přitom je
technicky nenáročná. Přírodní krásy Pošumaví stojí
určitě za zhlédnutí.
Z Vyššího Brodu do Boršova je necelých 70 km.
Prohlédneme si hrad Rožmeberk, město Český
Krumlov, klášter Zlatá Koruna a zříceninu Dívčí
Kámen.
Čeká nás 5 dní vodního putování –

společné zážitky v partě, sportovní
výkon, relaxace, obdivování krás
šumavské přírody, prohlídka historických památek,
vaření na ohni, stavění stanů, orientace na vodě i na
suchu, koupání, slunění...
Doprovází: hl. org. Jiří Klečák, dále Jindřich Monček, Bohdana
Glierová, Jiří Klečák, Iva Vokáčová, Kamila Čáslavská, Miroslava
Homolová, Pavla Brožová, Kateřina Váňová, Tomáš Kotlant a
další vyučující a dobrovolníci z řad rodičů

Kudy poplujeme?
1. den: Vyšší Brod - Rožmberk(10 km)
2. den: Rožmberk - Český Krumlov (22 km)
3. den: Český Krumlov (celodenní prohlídka)
4. den Český Krumlov- tábořiště Dívčí Kámen(26 km)
5. den: tábořiště Dívčí Kámen - Boršov nad Vltavou (9 km)

Termín: 17. – 21. 6. 2019(pondělí – pátek)
ODJEZD: v pondělí 17. 6. 2019 v 8:54 hod. vlakem, sraz v 8:30 hod. na vlakovém nádraží
v Poděbradech; příjezd do Vyššího Brodu v 13:24hod. Po domluvě možná individuální doprava.
PŘÍJEZD: v pátek 21. 6. 2019 v 20:01 hod. na vlakové nádraží v Poděbradech; odjezd
z Boršova nad Vltavou v 15:30 hod.
CO BUDEME DĚLAT: trénovat správné pádlování, sehrávat se na lodi, zastávat roli „háčka“, nebo
„kormidelníka“, odhadovat své schopnosti a možnosti, bezpečně sjíždět jezy, poznávat vrtochy i
kouzlo řeky, starat se sami o sebe i o společné blaho, pomáhat si v nesnázích, vařit si na vařiči,
chodit nakupovat, orientovat se podle mapy, poznávat okolní krajinu, vychutnávat krásu přírody,
prohlížet si pamětihodnosti, hrát hry, zpívat, plavat, odpočívat, ….
CENA: 1500 Kč (v ceně je zpáteční jízdné, půjčovné za lodě, kempy a další výdaje)

