SJÍŽDĚNÍ ŘEKY MORAVY v úseku Postřelmov - Litovel
Pro zájemce o víkendové sportování jsme připravili dvoudenní sjíždění horního
toku řeky Moravy z Postřelmova do Litovle. Jedná se o nenáročný tekoucí úsek
v celkové délce cca 33 km, doporučujeme však alespoň minimální zkušenosti
s pádlováním a ovládáním člunů! Ze Zlína se na místo startu dostanete autem do
dvou hodin jízdy (není nutno jet z Olomouce po dálnici), případně je možné využít
i dopravu vlakem. Nocleh je naplánován v kempu SPORT RELAX BAGR Mohelnice,
informace o vybavení a cenách najdete na webových stránkách www.kempmohelnice.cz
ZAČÁTEK PRVNÍ ETAPY: v kempu Pískáč Postřelmov u Postřelmovského rybníka,
souřadnice místa jsou 49.9003325N, 16.9279650E. Zde vám lodě od 10.00 do
10:30 nahustíme elektrickým foukadlem, vyřešíme logistiku s odpolední
přepravou aut a kolem 11. hodiny vyrazíme na vodu. Během plavby bude
k dispozici pumpa na dohuštění člunů, vesty pro všechny účastníky a případně i
vodotěsné vaky na svačinu, náhradní oblečení, mobily apod.
KONEC PRVNÍ A ZAČÁTEK DRUHÉ ETAPY: kemp SPORT RELAX BAGR Mohelnice
KONEC DRUHÉ ETAPY: v kempu IN LIFE Litovel

Důležité informace a pokyny:
LODĚ SE NESMÍ NECHÁVAT NA PŘÍMÉM SLUNCI
Možnost prasknutí a výměna válce pak stojí přibližně 5.000,- Kč!!! 
Během plavby je několik možností občerstvení. První den bude delší zastávka
v tábořišti u jezu v Lukavici, druhý den pak v Moravičanech a v Nových Mlýnech.
Do lodi doporučujeme obuv do vody - staré tenisky nebo sandály, další oblečení
podle předpovědi počasí. V případě slunečných dní krém na opalování, pokrývku
hlavy, sluneční brýle, plavky atd. Nezapomeňte na dostatečnou zásobu tekutin!
Akce proběhne jen za pěkného počasí - CHCEME PRO VÁS ZÁŽITEK, NE TRAUMA!
Do kempu je samozřejmě možné přijet už v pátek odpoledne a strávit zde dvě
noci. Po předběžné dohodě s CK si můžete navečer vyzkoušet a naučit se základní
záběry a ovládání člunu na klidné vodě Moravičanského jezera.

CENA 990,- KĆ

ZAHRNUJE DVOUDENNÍ PŮJČOVNÉ ČLUNU PRO 2 OSOBY,
DOPRAVU MATERIÁLU A INSTRUKTORSKÉ SLUŽBY; V CENĚ NENÍ ZAPOČÍTÁN
POPLATEK ZA UBYTOVÁNÍ V KEMPU V MOHELNICI A DOPRAVA ÚČASTNÍKŮ

Další informace a přihlášky:

Petr Hambálek, 603 149 241, www.hambalek.eu

