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08.06.2020 

Ahoj vodáci! 
bylo to všechno trochu narychlo a tak je nejvyšší čas vám poslat instrukce před výletem. 

Venku prší a prší (alespoň tady na západě) a podobně má být celý příští týden - předpověď na týden dopředu je 
sice tak trochu věštění z křišťálové koule, ale zatím to na příští víkend vypadá na aprílové počasí a 20 - 25 °C,  
to by šlo a alespoň budeme mít dost vody! Tak ještě pár posledních informací: 

Začátek výletu a sraz 
bude v pátek 12. 6. 2018 večer v kempu Višňová 1 v Roztokách, https://mapy.cz/s/hafenohagu. Pozor, 
višňových kempů je tam víc, my jsme na jedničce! (jak jinak). Po příjezdu si klidně rozbalte stan, kdyby po vás 
chtěli platit za kemp nebo parkovné, tak se odkažte na mě a OSJO. Pokud to někomu časově nevychází, může 
se dostavit i v sobotu, ale buďte tam prosím do 10:00, ať na vás nečekáme. 
 
Jestli se někdo nemá do kempu jak dostat, ať mi dá vědět, mohu předat kontakt na někoho, kdo jede z 
podobného směru. Nicméně do Roztok se dá poměrně dobře dostat i vlakem. Pokud přijedete autem, můžete 
zaparkovat přímo v kempu. 
 
Konec výletu 
Končit budeme v Zadní Třebáni. Dopravní obslužnost opět výborná. 
 
Spaní 
Spát budeme v kempech ve vlastních stanech, spacácích a karimatkách, odvážnější pod širákem. Kempovné 
neplatíte, je v ceně akce. 
 
Jídlo 
Jíst se bude v kempech a restauracích po cestě. Jak si kdo objedná, tak se nají. 
 
Lodě 
Budeme mít k dispozici zapůjčené začátečnické plastové kánoe pro dva a pro tři, které se výborně hodí na české 
řeky. Kdo je sám, toho k někomu přiřadíme, žádný strach. Zapůjčenou samozřejmě dostanete i plovací vestu, 
pádlo a nepromokavý barel (jeden na kánoi). Přilby nejsou nutně potřeba, ale kdo se bojí o své zdraví, nechť si 
nějakou přibalí. 
 
Převoz bagáže a osob 
Letos se opět vrátíme k osvědčenému principu převozu bagáže auty. Detaily se domluví na místě. Pokud 
dojedete hromadnou dopravou, tak nemějte strach, místo v autě určitě bude. 
 
Náročnost 
Berounka je v úseku, který pojedeme, jednoduchá řeka vhodná i pro začátečníky. Všechny úseky jsou 
klasifikovány jako mírná voda, maximální obtížnost ZW C. Oproti minulým letům bude každý den jen               
14 - 15 km, takže budeme mít více času na mecheche kolem (ale zase tolik nezhubneme). 

 



 

2 

 

 

Vybavení 
Co vzít s sebou? Je to na vás, ale určitě bych si vzal: 
 
Stan (do kterého se vejdete). 
Spacák (taktéž, navíc podle teploty). 
Karimatka či nafukovací matrace (pokud nechcete spát na tvrdém). 
Plavky (podle vkusu). 
Oblečení do deště (letos určitě, i když má být teplo). 
Boty do vody - děti rozhodně, ale jsou vhodné i pro dospělé. Ideální jsou speciální boty do vody, které stojí pár 
stovek. Hned za nimi v závěsu plátěné boty, nebo aspoň staré sportovní. O trochu méně pohodlné jsou sandály s 
pevnou špičkou (lehce se do nich dostanou kamínky, ale těžce ven). Pohorky, lyžáky, klasické sandály a flip-
flopy jsou nevhodné, ale pořád lepší, než nic. 
Opalovací krém (letos možná nebude potřeba, ale uvidíte podle předpovědi). 
 
Dále se může hodit: čelovka/baterka (ať najdete stan a své děti), oblečení na chladnější večery, náhradní suché 
oblečení (když se cvaknete), repelent (na druhou stranu jsou komáři dobrá motivace pro pádlování ;)), 
voděodolnou schránku na mobil a jinou elektroniku (barel nemusí stoprocentně těsnit - vyzkoušeno ;))                       
a plynový vařič (pokud chcete ušetřit a vařit si sami). 
 
Odpovědnost za škody 
Nikdy nám ještě kánoi neukradli, ale pokud by se to stalo, jste za ni a její příslušenství po dobu výletu 
zodpovědní. 
 
Tykání 
Na konec jedna formalitka. Vodáci si tykají. Pokud někdo chce, aby se mu vykalo, ať mi dá včas vědět. 
 
Kontakty  
Kontakty pro případ, že by byl nějaký problém či dotaz. Pište, volejte: 
Program, organizace: Vojta - 608 533 914 - vts.vts@gmail.com 
Přihlášky, platby: Pájič - 605 759 961 - info@osjo.cz 
 
Tak na viděnou v pátek večer, nebo v sobotu ráno, ahoj! 
 
Vojta  

 


