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09.06.2022 

Ahoj, ahoj! 

Čas letí a už zbývá jen 8 dní, tak přišel čas na tradiční e-mail s instrukcemi. Předpověď na 10 dní je potřeba brát 
s hodně velkou rezervou, ale předběžně má být příští víkend polojasno a kolem 20 °C, což vypadá slibně. Kdo 
jezdí už delší dobu, tak ví, že nás počasí na konci června ještě nikdy vyloženě nezklamalo, tak to snad dopadne 
i letos. Pár posledních informací jako obvykle:  

Začátek výletu a sraz 
Bude v pátek 17. 6. 2022 večer v tábořišti Boreček poblíž Mimoně, https://mapy.cz/s/petohavale. Po příjezdu si 
klidně rozbalte stan, kdyby po vás chtěli platit za kemp nebo parkovné, tak se odkažte na mě a OSJO. Pokusím 
se dojet co nejdřív, ale možná tam budete přede mnou. Pokud to někomu časově nevychází, může se dostavit          
i v sobotu, ale v tom případě dorazte buď brzy do Borečku (do 9:00), nebo rovnou k průrvě do Novin pod 
Ralskem! Viz taky dále. Jestli se někdo nemá do kempu jak dostat, ať mi dá vědět, mohu předat kontakt na 
někoho, kdo jede z podobného směru. Případně kolem tábořiště občas projede linkový autobus, nebo se dá dojít 
na místo pěšky z Mimoně. Pokud přijedete autem, můžete zaparkovat přímo v areálu kempu. 
 
Plán na sobotu 
Protože na začátku plavby u průrvy v Novinách pod Ralskem není kemp, budeme první dvě noci spát v kempu 
Boreček. Z pátku na sobotu v něm přespíme, v sobotu se přepravíme k průrvě pomocí aut a ze soboty na neděli 
budeme spát zase v Borečku. Dále už bude vše klasicky s přejížděním. 

 
Konec výletu 
Končit budeme v úterý u močálu. Respektive v kempu U Močálu poblíž České Lípy. Poblíž je zastávka 
autobusu s častými spoji, takže kdo nebudete autem, tak byste se měli v pohodě dostat. 
 
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, restauracích a z vlastních zásob po cestě. Jak si kdo objedná, tak se nají. Pozor, noc               
z neděle na pondělí budeme spát na pronajaté louce bez bufetu (ale prý alespoň s WC), takže bude potřeba se 
předzásobit předem (nebo dojet do blízkých Zákup). 
 
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 proběhne opět osvědčený převoz bagáže auty. Detaily se domluví na místě. Pokud dojedete hromadnou 
dopravou, tak vám věci někdo vezme, žádný strach. 
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Náročnost 
Řeky jsou v úseku, kterým pojedeme, jednoduché a vhodné i pro začátečníky. Všechny úseky jsou 
klasifikovány jako mírná voda (ZWC). Denně je naplánováno 10 - 16 km, takže budeme mít čas i na prohlídky 
okolních zajímavostí. A možná přijde i pirát) 
 
Vybavení 
Co vzít s sebou? Je to na vás, povinné není nic, 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 (v bouřce se bude hodit) 
 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) 

     Opalovací krém (podle předpovědi) 

Dále se vám může hodit: Čelovka/baterka (ať najdete stan a své děti), oblečení na chladnější večery, náhradní 
suché oblečení (když se cvaknete), repelent (letos bude hodně vrbiček a roští), voděodolnou schránku na mobil 
a jinou elektroniku (barel nemusí stoprocentně těsnit - vyzkoušeno), plynový vařič (pokud chcete ušetřit a vařit 
si sami), kempingovou židli a něco pod zadek do lodě (dřevěná i plastová sedátka tlačí). 
 
Odpovědnost za škody 
Nikdy nám ještě kánoi neukradli, nicméně jste za tu svou a její příslušenství po dobu výletu zodpovědní. 
 
Tykání 
Ještě jedna formalita. Vodáci si tykají. Pokud někdo chce, aby se mu vykalo, ať mi dá včas vědět. 
 
Kontakty 
Zde jsou kontakty pro případ, že by byl nějaký problém či dotaz. Pište, volejte: 

Program, organizace: Vojta - 377 477 419, 608 533 914 - vojtech.jaros@gmail.com 
Přihlášky, platby: Pájič - 605 759 961 - info@osjo.cz 

Prosba 
Pokud přijedete až v sobotu, dejte mi prosím vědět, ať mám jednodušší placení kempu. 

Tak na viděnou za týden v pátek večer, ahoj! 
 
Vojta  

 

 

  

 


