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Informace - cyklisticko-vodácký kurz 
Účastníci kurzu: – žáci 7. třídy s rozšířenou výukou TV 

Termín: 14. 9. – 18. 9. 2020 

Odjezd: 14. 9. 2020 v 8.30 hodin od bočního vchodu do školy / sraz v 8.00 hodin/. 

Příjezd z kurzu: 18. 9. 2020 v 18.00 hodin k bočnímu vchodu do školy. 

Kemp Krkavec se nachází na jihu Čech na okraji chráněné krajinné 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 - povlečení zajištěno /doporučujeme vlastní teplý spacák/ 
- sprchy s teplou vodou a WC v samostatných budovách 

Stravování: 

- snídaně formou bufetu 
- oběd – balíček 
- večeře: polévka a hlavní jídlo 
- pitný režim zajištěn 

Program: 

Cyklistické výlety: okolí Veselí nad Lužnicí, Třeboně, Červené Lhoty atd. 
Kompletní vodácký program včetně vybavení a přítomnosti instruktorů vodácké 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 pískovně. 
Turistika. 
Sporty v kempu-fotbal, volejbal, basketbal, stolní tenis, petangue. 
Výlet do TŘEBONĚ a na ČERVENOU LHOTU. 

Upozornění!!!!! 

Účastník kurzu musí být plavec! 
Kolo musí být v dobrém technickém stavu a je nutné, aby bylo vybaveno lepením a náhradní 
duší. 

 
Pedagogický dozor:  Mgr. Daniel Šebesta 
                                    Mgr. Vratislav Bartůšek 
        Vedoucí kurzu:  Mgr. Josef Jelínek 
 
Zdravotní dozor: Jana Kopalová 
 
V Brn ě, dne 9. 7. 2020 


