Jarní MOrava

Praha 24. 2. 2020

Pozvánka
na expediční seminář cvičitelů všestrannosti a všech přátel aktivit na vodě
Termín konání

30. 4. 2020 - 3. 5. 2020

Místo konání:

Postřelmov (Hanušovice) – Litovel

Pořadatel:

komise PP OV ČOS ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem SŽ Olomoucké-Smrčkovy

Vedoucí a garant akce:

Jan Nemrava (jnemrava@sokol.eu)

Ubytování:

Veřejná tábořiště ve vlastních stanech a s vlastním vybavením

Prezence:

Postřelmov 30. 4. od 18ti hodin, nebo 1. 5. ráno do 8:30 (případně 10 hod Hanušovice)

Program:

30. 4.
1. 5.
2. 5.
3. 5.

příjezd na vodácké tábořiště Pískáč Postřelmov (podle možností i dlouho do noci), přespání.
přesun do Hanušovic,(vlak 9:15 z Postřelm.) vyzvednutí lodí, splutí Hanušovice Postřelmov
splutí úseku Postřelmov - Mohelnice
úsek Mohelnice Litovel, ukončení akce v Litovli v odpoledních hodinách!!!

Akce je určena pro:

vodáky z řad cvičitelů, členů a přátel Sokola, kteří mají zkušenosti s ovládáním plavidel C2.
Vzhledem k předpokládanému vodnímu stavu a charakteru řeky akce není určena
začátečníkům, neplavcům a malým dětem.

Plavidla:

plastové kanoe Samba, příp. kajaky. Lodě, pádla, vesty, barely budou zapůjčeny dle
přihlášky.

Na co se můžete těšit:

na dobrodružnou plavbu odlehlou řekou, o obtížnosti WW I (až II), která několikrát změní svůj
charakter. Rychlý proudný, peřejnatý úsek vystřídají odpočinkové pasáže náhonů a na závěr
nás potrápí technické pasáže - meandry Litovelského Pomoraví s padlými stromy a spoustou
dalších nástrah. Na táboření ve skoro prázdných tábořištích, málo hospod, dobrou partu u
večerního ohně.

Předpokládaná organizace:
čtvrtek prezence v Postřelmově, seznámení se, pátek přesun vlakem do Hanušovic,
tam převzetí lodí, vybavení, plavba zpět do Postřelmova, sobota plavba do kempu
v Mohelnici s využitím svozu bagáže, neděle pokračování až do Litovle. Zde ukončení plavby
i celé akce (opět svoz bagáže, možnost vrátit se pro auta do Postřelmova vlakem).
Doporučujeme využít hromadné dopravy, celá etapa je na vlakové trati.
Doporučené vybavení:

oblečení do přírody, k ohni, oblečení na vodu + vícero náhradního oblečení při případném
převrhnutí lodě, pevné boty do vody (nebezpečí úrazu při vstupu bosou nohou do řeky).
Doporučuji neopr. oblečení /zejména neopr. ponožky/, je možné zapůjčit ve vodáckých
centrech. Věci na táboření, hudební nástroje, proviant (nelze spoléhat na restaurační
zařízení).

Účastnický poplatek:

člen ČOS - 1.400,- Kč, nečlen ČOS 1.600,-Kč na osobu zašlete po potvrzení přihlášky na
účet č.: 27-7699580257 / 0100 VS 1303004 (na požádání je možné vystavení daňového
dokladu o platbě - nutno požádat předem v přihlášce), kontakt - jzahradnikova@sokol.eu)

Poplatek zahrnuje:

pronájem lodí, vest, pádel, barelů, přepravu zavazadel, poplatky za tábořiště a náklady na
organizaci akce. (v případě vlastního vodáckého materiálu kontaktujte vedoucího k domluvě
slevy) Cvičitelé ČOS získají osvědčení o doškolení v rozsahu 18 hodin
Účastník si hradí a zajišťuje: osobní dopravu, stravu, případný další vodácký materiál.

Přihláška na online formuláři zde: https://forms.gle/pJdCsB3fv9WnP71v9
Maximální počet na seminář JARNÍ MORAVA je 24 účastníků.
Uzávěrka přihlášek: do 1. 4. nebo naplnění kapacity, storno do 1. 4. 0%, po 1. 4. 100%.
V případě zrušení ze strany organizátora se účastnický poplatek vrací v plné výši.
Jan Nemrava, v. r.
vedoucí semináře

Petr Svoboda, v, r.
náčelník ČOS

