
 

Pořádá již druhé letní vodácké putování po krásných 

českých řekách, letos jsme vybrali Ohři 

 

Vážení rodiče a všichni příznivci badmintonu, odložme rakety, vezměme vesla a pojďme se 

společně pobavit a více seznámit i mimo halu.  

Termín: 8.-12.7.2016 

Čtyřiapůldenní letní vodácký zájezd na jednu z našich nejhezčích a přitom mírně 
peřejnatých řek, je vhodný nejen pro širokou vodáckou veřejnost, ale i pro rodiny 
s malými dětmi a úplné začátečníky, kteří chtějí prožít několik dní příjemné dovolené u 
vody, seznámit se s novými kamarády a přitom se naučit základům pádlování a 
ovládání kanoe při pohodovém vodáckém putování po této oblíbené české řece.  

 

V průběhu plavby poznáte pěknou okolní přírodu se zajímavými místy jako jsou Svatošské 
skály, Skalky skřítků, čedičové skály,několik hradů a zřícenin v okolí řeky, ale i překrásná 
města Loket nebo Karlovy Vary atd. Kromě toho splujete mnoho krásných peřejí, z nichž 
nejznámější je vyhlášená peřej Hubertus s cvičnou slalomovou tratí, ale i několik sjízdných 
stupňů a jezů.  
Zájezd je koncipován jako rekreační volné splutí uvedené řeky v úseku od Královského 
Poříčí až téměř ke Klášterci nad Ohří se společným tábořením ve vybraných vodáckých 
kempech a tábořištích. To znamená, že každá posádka dostane podrobný itinerář s 
kilometráží na jednotlivé dny a sama si může určovat vlastní tempo, ale i místa na 
odpočinek. S doprovodným autobusem a ostatními účastníky zájezdu se pak setkává každé 
odpoledne nebo večer ve vybraném kempu (dle itineráře). Všichni účastníci se mohou v 
případě vlastního zájmu zúčastnit základního vodáckého výcviku pod vedením 
kvalifikovaného a zkušeného vodáckého průvodce s licencí cvičitele a vodácké splutí pak 
mohou absolvovat zcela samostatně nebo se mohou kdykoli přidat k průvodci zájezdu a 
uvedené splutí pak mohou absolvovat pod jeho odborným dohledem. Nocleh všech 
účastníků zájezdu je zajištěn ve vybraných vodáckých kempech přímo u řeky. Vlastní stany a 
spacáky jsou nutné. Děti do 12-ti let s doprovodem alespoň jedné dospělé osoby mají nárok 
na 20% slevu ze základní ceny zájezdu. 
 

Obtížnost uvedených úseků:  ZW – WW I+ 

Cena: 2180,-Kč/os. (děti do 12 let 1690,-Kč/os.) 

 

Cena zahrnuje:  autobusovou dopravu, 4x nocleh ve vodáckých kempech a tábořištích (ve 

vlastních stanech), itineráře s kilometráží, služby kvalifikovaných vodáckých 

instruktorů a průvodců, pojištění CK proti úpadku dle Zákona č. 159/1999 Sb. 

Cena nezahrnuje:  jídlo, pití ani případné vstupy do kulturních památek atd. a nic, co není 

výslovně uvedeno. 

Příplatek za vodácké vybavení:   380,-Kč/os. 

SK Podolí ve spolupráci s vodáckou 

agenturou SportRonTour 



Příplatek zahrnuje: povinné vodácké vybavení potřebné pro bezpečné absolvování uvedené akce 

tj. místo na dvoumístné nafukovací kánoi PALAVA, pádlo, vestu a potřebné 

množství servisního materiálu na případné drobné opravy a další materiální 

zajištění akce včetně dvojčinných pump na nafukování lodí atd. Uvedený 

příplatek zahrnuje cenové zvýhodnění ve výši cca 10% oproti standardním 

cenám půjčovného za povinné vodácké vybavení. Toto zvýhodnění je 

poskytováno pouze účastníkům, kteří požadují zajištění kompletního 

povinného vybavení v plném rozsahu. Účastníci zájezdu, kteří mají kompletní 

vlastní vybavení neplatí žádný příplatek. Ostatním účastníkům zajistíme 

požadované chybějící a potřebné vybavení za ceny podle aktuálního ceníku 

vodácké půjčovny SportRonTour, tedy bez výše uvedeného cenového 

zvýhodnění. 

Odjezd:  v pátek 8. 7.2016 v 15.00 hod. od vodácké půjčovny SportRonTour v Brně na 

Labské ulici (sraz účastníků 15 min. před odjezdem) 

Příjezd:   v úterý 12. 7.2016 cca ve 20.30 hod. k vodácké půjčovně SportRonTour v                    

Brně. 

Poznámka:                 V blízkosti půjčovny lze zaparkovat osobní vozidla. 

Přihlášky:                 do 30.5.2016 na email: badecpodolijunior@seznam.cz 

Telefon:    na kontaktní osobu:  Martina Sejková  777 887 270 

Co sebou:                         karty, kostky, kytary a  dobrou náladu  v každém kempu je hřiště, kde si  

                                        v podvečer zahrajeme nějaký fotbálek, nohejbálek a jiné hry s mičudou 

http://www.badecpodoli-junior.cz/ 
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