
Vodácké  putování Vltava ve dnech 09.09. – 13.09.2019 
Odjezd (předběžně)  :   09. 09. 2019 v 11:34 hodin vlakem  

Příjezd (předběžně)  :   13. 09. 2019 v 16:38 hodin, vlakem  

Cena:  2.470,-Kč bez ceny za vlak (bude řešeno v průběhu prázdnin, skupinová 

sleva pro školy)  

Zálohu : 1300 ,-Kč uhradit nejpozději do 15.7. 2019  na účet školy 715350207/0100 

KB, variabilní symbol – kmenové číslo dítěte  

Doprava: ČD, společná rezervace míst  

Stravování: zajištěná polopenze (4 x snídaně a 2x večeře – polévka a teplé jídlo, 1x místo 

večeře táborák s opékáním vuřtů 2-3 špekáčky, chléb, hořčice nebo kečup, nápoj.)  

V průběhu plavby se zastavíme vždy na lehký oběd, který si vyberou a zaplatí studenti sami. 

Ubytování: ve vlastních stanech, nebo lze si zapůjčit stan za poplatek 120,-Kč za den/ tj. 

480,-Kč za plavbu  

V ceně:  

- Vypůjčení lodí, plovacích vest a vodotěsných sudů 

- Poplatky za stanování 4 noci 

- Polopenze (4 x snídaně na tábořišti, 2 x večeře v restauraci v místě doplutí, 1 x 

opékání vuřtů v kempu místo večeře) 

- Přeprava osobních věcí a stanů během programu dle programu plavby 

- Sportovní instruktoři (místní) 

- Sportovní vybavení pro hry na břehu v kempech  

- Společenský stan v případě deště, pivní sety – stoly a lavice 

Program:  

09.09.19  odjezd v 11:34 hodin z Teplic, příjezd do Vyššího Brodu v cca 17:23 , 

ubytování v kempu, instrukce, hry – vlastní večeře /řízky aj. 

10.09.19 snídaně, sbalení stanů a naložení věcí do doprovodného vozidla, 

rozdělení posádek, instruktáž 

Plavba Vyšší Brod – Branná (21 km),  

   Kemp Branná, stany, večeře, večerní program 

11.09.19 snídaně, sbalení stanů a naložení věcí do doprovodného vozidla plavba 

Branná – Český Krumlov (13 km), stany – kemp Vltavan,  hry, 

večeře, večerní návštěva  Českého Krumlova 

12.09.19 snídaně, sbalení stanů a věcí naložení do doprovodného vozidla, plavba 

Český Krumlov – Zlatá Koruna, stany – kemp Zlatá Koruna, táborák 

– opékání vuřtů (2-3 špekáčky, chléb, hořčice nebo kečup, nápoj) , 

večerní bojový program 

13.09.19 snídaně, sbalení stanů a věcí, ukončení programu a odjezd domů ( vlak 

ze zlaté Koruny pravděpodobně v 11:07, příjezd Teplice nádraží 

v 16:38 hodin 

Podmínka: žák musí umět PLAVAT  

Pedagogický doprovod/předběžně:  Mgr. Turková, Mgr. Kostínek, zdravotník a instruktor 

Mgr. Stanislava Hajná, + 2 instruktoři vodáckého výcviku pořádací organizace 

………………. zde odstřihni o odevzdej ředitelce školy do 21.6.2019 …………… 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VODÁCKÝ pobyt VLTAVA 2019 

Souhlasím s podmínkami zájezdu a závazně přihlašuji:  

JMÉNO, PŘÍJMENÍ ŽÁKA:  

Třída:   

TELEF. KONTAKT NA RODIČE:  

PODPIS RODIČŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ:  


