CHCEŠ SE CÍTIT NA LODI I V ODDÍLE JAKO RYBA VE VODĚ?
OHŘE 27. – 31. 8.
Tak neváhej a přihlas se na plavbu snů, která tě vtáhne do vírů
vodních i suchomilných her! Loni nám to nevyšlo, letos snad už
ano Chceš-li týmovou rybou býti, nahoď ploutve, kapří úsměv, do
kapsy šupiny a AHOOOOOJ na Ohři!
Řeka Ohře pramení v Bavorsku (Německu) pod horou Schneeberg
v přírodní rezervaci Smrčiny. Je čtvrtou nejdelší řekou na našem
území a po Vltavě je v Čechách druhým největším levostranným přítokem Labe. Pro vodáky je velmi
vyhledávanou řekou s krásnou přírodou, s nespočetně památkami a hlavně většina úseků je sjízdná po
celý rok. Do Čech vstupuje Ohře nedaleko hraničního přechodu Pomezí nad Ohří a těsně za hranicemi
napájí vodní nádrž Skalku. Pod nádrží protéká historickou částí města Cheb a chebskou pánví pokračuje
v meandrech až do Kynšperka nad Ohří. Dále obtéká obloukem hrad Loket, vtéká do CHKO Slavkovský les
a soutěsky Svatošských skal, protéká Karlovými Vary až na hranici Doupovských hor. Řeka se klikatí
krajinou Českého středohoří až do Litoměřic, kde se vlévá do Labe. Okolo řeky vznikla naučná vodácká
stezka, která seznamuje nejen vodáky s okolní krajinou a historii.
Sraz: v pondělí 27. 8. v 6:15 ve vestibulu hlavního nádraží (vlak odjíždí 6:38)
Návrat: v pátek 31. 8. v odpoledních hodinách – pravděpodobně dojedeme vlakem 15:20, ale upřesníme
den předem SMSkou podle situace
Cena: 2100 Kč (půjčení lodí, vest, barelů, doprava, ubytování v kempech, strava, vstupné a program)
Platbu za vodu lze provést hotově na schůzce Severky nebo převodem z účtu do 30. 6. Při platbě
převodem prosím částku uhraďte na náš účet 2400764340/2010, VS 1806 + vaše dvojčíslí.

Seznam věcí:
spacák, karimatka, uzavřené boty do vody!! (klidně starší
plátěné tenisky), pevné boty na večer, sandály, oblečení do lodě
– plavky, rychleschnoucí oblečení, šusťákovka, pokrývka hlavy!!,
pláštěnka, další oblečení do přírody a města, spodní prádlo,
cyklo rukavice (proti puchýřům  )
ešus (víko, prkénko), lžíce, hrnek, zavírací nůž, čelovka,
uzlovačka, láhev na pití – alespoň 1, 5l, hygienické potřeby,
toaletní papír, opalovací krém, blok a tužka, KPZ, pevné pytle na
věci do barelu (klidně odpadkové), gumičky, uzavíratelné menší
pytlíky na drobnosti (např. IKEA), kapesné dle potřeby – na občerstvení, výlet do města apod.

!!! Na akci dodržujeme zákaz mobilních telefonů!!!

Plán plavby:
1. den: příjezd do Sokolova, výuka na lodích, sjezd Sokolov – Staré Sedlo (8 km)
2. den: Staré Sedlo – Karlovy Vary (20 km), návštěva hradu Loket a večerní procházka Karlovými Vary
3. den: Karlovy Vary - Dubina (12 km)
4. den: Dubina - Vojkovice (12, 3 km), procházka po okolí

5. den: odjezd směr Brno
Organizace:
Na vodu bereme jen děti 2. stupně. Předpokládáme, že umí všichni
plavat. Na cestu sbalte vše do jednoho batohu – po příjezdu do
Sokolova přebalíme všechny věci do zapůjčených sudů, a batohy
necháme v půjčovně (přivezou nám je až na konci plavby). Každý
vodák dostane svůj 50l barel, do kterého se mu musí vše vejít a
ideálně zbýt nějaké menší místo na společné věci. Karimatky
dáváme do vodotěsných igelitů zvlášť. Poté vyplujeme na řeku v plastových lodích typu kanoe.
Stravování bude probíhat formou studených obědů a teplých večeří, které si uvaříme po příjezdu do
kempu na ohni v kotlíku nebo navštívíme hospůdku. Potraviny chodíme nakupovat společně téměř
každý den. Ubytovaní budeme v kempech a tábořištích, spát budeme pod oddílovou plachtou.

Bezpečnost:
Na vodě jezdíme po celou dobu s vestami, u každého sjížděného jezu se chodíme dívat, jak se sjíždí a
dohlížíme na jeho bezpečné splutí. První i poslední vždy jezdí vedoucí a instruktoři, držíme se
pohromadě, abychom si v případě problému mohli pomoci. První den proběhne instruktáž o ovládání
lodi, a co dělat v případě převrácení se.

Kontakt:
Akce je organizována společně s 32. PTO Severka. Propozice jsme převzali od nich, pouze upravili
informace o platbě.
Pro veškeré dotazy neváhejte kontaktovat Lucku (773 126 661)

Za 32. PTO Severka:
Elis (737 421 758) nebo Tirís (776 689 447).

…………………………………………… PŘÍHLÁŠKA – odevzdat nejpozději do 15. 6. ………………………………………

Přihlašuji své dítě: …………………………………………………………………………… na akci Ohře 2018
v termínu 27. – 31. 8. Souhlasím s podmínkami a výší poplatku. Svým podpisem stvrzuji, že
dítě je dle zdravotních záznamů schopno zúčastnit se akce a je plavec.
V Brně dne: ………………………….

Podpis:………………………………………………….

