
TERMÍN: pátek 13. až neděle 15. srpna 2021 

Ahoj námořníci, pojeďte po létech opět společně 

zavzpomínat a užít si Pralesy Lužnice se vší parádou, ale 

dospěláckým nadhledem i dospěláckými možnostmi 

KDO: akce je určena členům oddílu KORÁB a jejich rodinným 

příslušníkům. Vzhledem k charakteru toku řeky i omamných 

nápojů a všudy přítomnému pištícímu hmyzu zvažte účast 

mladších dětí. 

SRAZ a DOPRAVA:  

Varianta 1: Pátek 17,00 Kemp Mláka .  

17,00 až 19,00 vodácký výcvik pro začátečníky i pokročilé 

Varianta 2: Sobota 8,00 Kemp Mláka. Vyzbrojení a vystrojení účastníků, nakládka vybavení na vlek.  

V 9,00 přeprava osob busem na start 

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM A TRASA:  

Pátek příjezd do Mláky – vodácký výcvik pro začátečníky  

 i pokročilé – večerní posezení u ohně  

Sobota přeprava společným vodáckým busem do kempu  

 Suchdol nad Lužnicí 

 plavba Suchdol n/L - Mláka  25 km 

Neděle plavba Mláka – Hamr   20 km 

 Přeprava společným vodáckým busem do kempu Mláka  

Změna trasy je vzhledem k obvyklému letnímu stavu vody 

vyhrazena. Na Lužnici v některých letech o prázdninách voda 

nebývá. Pokud by k tomu došlo, poplujeme Vltavu v horním 

úseku – Vyšší Brod – Všeměry – Český Krumlov. 

 

UKONČENÍ A NÁVRAT: předpokládaný příjezd do cíle v Hamru je 

nejpozději v 16,30 hodin tak, abychom byli v Mláce do v 17,30 hodin  

VYBAVENÍ:  

Veškeré vodácké vybavení (kánoe, pádla, konve a pro neplavce a zájemce 

i záchranné vesty) dává k dispozici KV KORÁB a AZIMUT. 

Každý účastník si do akce vezme VYBAVENÍ MOŘSKÉ 

Nad rámec tradičního oddílového vybavení doporučujeme vzít brýle proti 

slunci, krém na opalování, Repelent na komáry. Vybavení potřebné pro 

den plavby uložíme je do igelitového pytle a barelu, takže se nenamočí. 

Ostatní vybávko zůstane v kempu a potkáte se s ním večer.  

NOCLEH: na veřejném tábořišti ve vlastních stanech a spacích váčcích (karimatka se také hodí).  

CENA: symbolických 100,- Kč za bývalého člena oddílu KORÁB – 200,- za každého dalšího rodinného člena, 

který vyžaduje samostatné sezení v kánoi.    

Servis akce následně ZAHRNUJE: kompletní vodácký 

materiál, dopravu materiálu a osob na start a z cíle plavby, 

večer a ráno uvaříme velký hrnec horké vod na zalití kafe, 

polévky nebo čaj, možnost použití velkého PB vařiče a 

základního nádobí i na další vaření. 

Servis NEZAHRNUJE: kempovné, stravování a pití 

KDO SE CHCE ZŮČASTNIT: - vyplní přihlášku na akci 

(v příloze) a pošle jí na email info@azimut8.eu  

- pošle na účet 115-3897580217/0100 poplatek na akci. Jako 

variabilní symbol uvede datum narození. Pokud bude platit 

rodič za víc osob, zvolí datum nejstaršího z přihlášených. 

Vzhledem k nutné přípravě vybavení, dopravy a dalších 

logistických úkonů je stanovena uzávěrka přihlášek do pátku 6. srpna 2021 
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