
Informace 
Termín: 27.5. – 31.5. 2019

Kemp Krkavec se nachází na jihu Čech na okraji chráněné oblasti Třeboňsko u města Veselí 

nad Lužnicí. Leží na levém břehu řeky Nežárky, která se vlévá ve Veselí nad Lužnicí do řeky 

Lužnice. Nedaleko kempu je zatopená bývalá pískovna, která se využívá jako přírodní 

koupaliště. 

Ubytování: 

- V chatkách nebo srubech/povlečení zajištěno/

- Sprchy s teplou vodou a WC v

Stravování: 

- Snídaně formou bufetu

- Oběd ve formě balíčku

- Večeře je polévka a hlavní jídlo

- Pitný režim je zajištěn 

PROGRAM 

- Kompletní vodácký program včet

turistiky 

- Instruktáž, vybavení, základní terminologie, bezpečnost

- Výuka ovládání dvoumístné kánoe na bezpečném úseku řeky u kempu

- Vodácké etapy na řece Nežárce a Lužnici

- Vodácké závody 

- Koupání v zatopené pískov

- Možnost sportování v 

UPOZORNĚNÍ !!!!!

Účastník kurzu musí být plavec!

Pedagogická dozor

                                                       

                                                       

Zdravotní dozor:

 

Informace – vodácký kurz
31.5. 2019 

na jihu Čech na okraji chráněné oblasti Třeboňsko u města Veselí 

nad Lužnicí. Leží na levém břehu řeky Nežárky, která se vlévá ve Veselí nad Lužnicí do řeky 

Lužnice. Nedaleko kempu je zatopená bývalá pískovna, která se využívá jako přírodní 

chatkách nebo srubech/povlečení zajištěno/ 

teplou vodou a WC v samostatných budovách 

Snídaně formou bufetu 

Oběd ve formě balíčku 

Večeře je polévka a hlavní jídlo 

 

Kompletní vodácký program včetně vybavení a přítomnosti instruktorů vodácké 

Instruktáž, vybavení, základní terminologie, bezpečnost 

Výuka ovládání dvoumístné kánoe na bezpečném úseku řeky u kempu

Vodácké etapy na řece Nežárce a Lužnici 

zatopené pískovně, turistika 

 kempu-fotbal, volejbal, basketbal, stolní tenis a pétanque

NĚNÍ !!!!! 

Účastník kurzu musí být plavec! 

Pedagogická dozor:    Mgr. Josef Jelínek 

                                             Mgr. Sabina Kocourková 

                                                       Mgr. Dagmar Černá – vedoucí kurzu

Zdravotní dozor:                     Jana Kopalová 

vodácký kurz 

na jihu Čech na okraji chráněné oblasti Třeboňsko u města Veselí 

nad Lužnicí. Leží na levém břehu řeky Nežárky, která se vlévá ve Veselí nad Lužnicí do řeky 

Lužnice. Nedaleko kempu je zatopená bývalá pískovna, která se využívá jako přírodní 

ně vybavení a přítomnosti instruktorů vodácké 

Výuka ovládání dvoumístné kánoe na bezpečném úseku řeky u kempu 

fotbal, volejbal, basketbal, stolní tenis a pétanque 

vedoucí kurzu 


