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Vodácký výjezd        Sázava 2022
Ledeč nad Sázavou –  Rataje nad

Sázavou

Sázava - jedna z nejatraktivnějších řek jak
vodácky, tak co se památek týče. Celou dobu
svižně teče, přitom je technicky nenáročná. Přírodní
krásy Posázaví stojí určitě za zhlédnutí.

Z Ledče nad Sázavou do Ratají n. S. je necelých
60  km.
Prohlédneme si Ledeč nad Sázavou, město Zruč
nad Sázavou,Český Šternberk a zříceniny podél
řeky Sázavy.

Čekají nás 4 dny vodního putování – společné zážitky v partě, sportovní
výkon, relaxace, obdivování krás přírody, prohlídka historických památek,
vaření na ohni, stavění stanů, orientace na vodě i na suchu, koupání, slunění...
Doprovází: hl. org. Jiří Klečák, dále Kamila Čáslavská, Pavel Heřmann, Pavla Krausová, Eliška
Votavová, Tereza Wohlgemuthová, Lucka Kubínová, Zdenka Posejpalová, Vláďa Privulovič, Lenka
Mončeková… Rodinní příslušníci a kamarádi JSOU VÍTÁNI!!!

Kudy poplujeme

1. den: Ledeč n. S. - kemp Radost Vlastějovice (13km)
2. den: kemp Radost - kemp Rákosí Zruč n. S. (12 km)
3. den: kemp Rákosí - Masarykův tábor YMCA (22 km)
4. den: kemp YMCA - Rataje n. S. (odjezd) (12 km)

Termín: 21.–24. 6. 2022 (úterý – pátek)

ODJEZD: v úterý 21. 6. 2022 v 8:10 hod. vlakem, sraz v 7:40 hod. na vlakovém nádraží
v Poděbradech; příjezd do Ledče n. S. v 10:32 hod.

PŘÍJEZD: v pátek  24. 6. 2022 v 19:46 hod. na vlakové nádraží v Poděbradech; odjezd
z Ratají n. S. v 18:12 hod.

Výuka ve škole během výjezdu 21.6. - 24.6. 2022 NEBUDE PROBÍHAT!!!

CO BUDEME DĚLAT: trénovat správné pádlování, sehrávat se na lodi, zastávat roli „háčka“, nebo
„kormidelníka“, odhadovat své schopnosti a možnosti, bezpečně sjíždět jezy, poznávat vrtochy i
kouzlo řeky, starat se sami o sebe i o společné blaho, pomáhat si v nesnázích, vařit si na vařiči,
chodit nakupovat, orientovat se podle mapy, poznávat okolní krajinu, vychutnávat krásu přírody,
prohlížet si pamětihodnosti, hrát hry, zpívat, plavat, odpočívat, ….
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CENA: 1700 Kč (v ceně je zpáteční jízdné, půjčovné za lodě, barel na věci, vesta, kempy,
zmrzlina 1x, opékání buřtů 1x večer u táboráku a další výdaje)

PŘIHLÁŠKY: uzávěrka přihlášek v pátek 10. 6. 2022. Přihlášku odevzdejte v kanceláři školy,
nebo pošlete po svém školákovi/své školačce. Platbu 1700 Kč poukazujte do 10. 6. 2022

Vzhledem k tomu, že je nutné rezervovat dopředu dostatečný počet lodí, počítejte v případě
neúčasti po závazném přihlášení se stornopoplatkem ve výši 1200 Kč (vracíme tedy 500 Kč).

Úhradu provádějte bezhotovostně na účet školy číslo, nutné dát do zprávy pro příjemce: „VODA
PŘÍJMENÍ a JMÉNO“ účastníka, u školních dětí jejich variabilní symbol, a u všech specifický
symbol 17, případně je možné platit v hotovosti v pokladně školy.

CO S SEBOU NA VODU
● větrovka, či jiná lehká bunda, plavky, pláštěnka, čepice

proti sluníčku
● dlouhé kalhoty, bermudy, kraťasy, mikina
● ponožky, spodní prádlo
● trička + jedno na spaní
● boty do sucha na běžné chození
● boty do vody (staré tenisky, sandály s patou)
● spacák + karimatka či alumatka, lžička, nůž, otvírák na

konzervy, dvoudílný ešus, nůž
● do skupiny: stan (min. 2 osoby

ve stanu), vařič, kotlík/ešus, baterku
● batoh (bude se převážet autem,

věci na den složíme do barelu), malý
batůžek na výlety, nádoba na pití
(kanystr, PET láhev)

● ručník, hygienické potřeby (ručník, mýdlo, hřeben,
kartáček na zuby, pasta, popř. šampon aj.), toaletní
papír, krém na opalování, sluneční brýle, knížka,
karty

● osobní léky (s popisem jak užívat)
● doporučujeme nebrat s sebou mobily, CD přehrávače, radia apod.
● kapesné podle uvážení rodičů (doporučujeme 300 - 400 Kč); svačina na cestu a zásoby jídla.

SPOLEČNĚ PŘESPÁVÁME VE STANECH: stan si domluvte do skupiny nebo s učiteli (min. 2 osoby na stan)

SPOLEČNĚ VAŘÍME: vaříme ve skupinách nebo jednotlivci na vlastním vybavení (vařič/ešus…), ideálně
se domluvíme ve skupině či s učiteli. Co vařit?: čaj, polévky ze sáčku, konzervy, čínské polévky, porridge
(ovesná kaše), těstoviny, guláš, lečo…
PŮJČÍME NA MÍSTĚ: dvoumístnou či trojmístnou kánoi, pádlo, vestu,
barel, případně helmu, houbu do lodě, koníčkovací lano, házecí míček.
VÍTÁME TAKÉ rodinné příslušníky a kamarády, kteří se chtějí přidat.
Více podrobných informací o stavu vody, kilometráži řeky např. na
www.raft.cz nebo přímo ZDE.

Za přípravný tým Jiří Klečák, vedoucí akce (603 797 636) a Anna Bárta, kancelář školy (702 143 221)
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VODÁCKÝ VÝJEZD - SÁZAVA 21. 6. – 24. 6. 2022

Jméno třída

Rodné číslo
Zdravotní

pojišťovna

Datum narození

Adresa bydliště Mobil – otec

Mobil na žáka Mobil – matka

Zdravotní stav – rodiče vyplní i v negativním případě

Dítě je zdravé a může se zúčastnit vodáckého výjezdu:                               ANO                     NE

Zvláštní upozornění – alergie, omezení, pravidelně užívané léky vč. popisu užívání

Plavec:                    ANO                   NE

Zavazuji se uhradit cenu dle určených termínů bezhotovostně, nebo proti příjmovému dokladu v kanceláři. V den odjezdu

odevzdáme potvrzení o aktuálním zdravotním stavu – tzv. „bezinfekčnost“ (viz. níže).

Výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.

Dne:.............................................   Podpis zákonných zástupců - rodičů: ……………...........................................................

--------------------------------------------------ZDE ODSTŘIHĚNTE ---------------------------------------------------

Základní škola JEDNA RADOST Pňov-Předhradí

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ O BEZINFEKČNOSTI

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti ……………………………………………………..,

narozenému …………………, bytem ………………………………………………………………………
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu
nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do
styku s osobami, které onemocněly infekční chorobou.

Dítě je schopno zúčastnit se výjezdu do přírody v termínu ………………………. 2022. Jsem si
vědom/vědoma právních následků, které by mě postihly, kdyby mé prohlášení bylo nepravdivé.

V ………………………. dne …………….
Podpis zákonných zástupců žáka ………………………...…
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