
TOM Medvědí stopa pořádá 

Vodácká výprava Vltava 
Termín: 28. 4. – 1. 5. 2023 

• Sraz: 28. 4. ve večerních hodinách 19:00 - 21:00 v kempu Pod hrází Vyšší Brod  
• Návrat: 1. 5. ve večerních hodinách 

Ubytování: Ve stanech, pod tarpy, na plachtě 
• Kemp Pod Hrází Vyšší Brod (PÁ - SO)  
• Kemp Pod jezem Rožmberk nad Vltavou (SO-NE)  
• Kemp Vltavan Český Krumlov (NE-PO)  

K dopravě  

Nebudeme zařizovat žádnou společnou dopravu vlakem (ve stylu vedoucí + děti).   

Jak si zařídit dopravu?  

Domluvit se s někým, o kom vím, že bere auto a může mít místo.  
Nebo o tom informovat při přihlašování a my se ti budeme snažit místo najít.  

Když skončím ve 4 v práci, není to pozdě ještě někam jezdit?  

Je to v pohodě: https://mapy.cz/s/damotadaru 

Cena  

VERZE CHAPADLÁK: 1.500 Kč (vodácké vybavení, převoz bagáže, kempy) 

- v tomto režimu ti zařídíme vodácké vybavení, převoz bagáže, ubytování v kempech. Dopravu si buď 
domluvíš sám/sama u někoho v autě, nebo tě k někomu přišoupneme. Příspěvek na pohonné hmoty si 
potom vyřešíš s řidičem. Také si po vlastní ose řešíš kompletní jídlo.  

Vzhledem k tomu, že se pojede primárně auty, tak si řidiči vyřeší příspěvky na pohonné hmoty 
podle svého uvážení se svými pasažéry sami. 

VERZE VASIL: 2.400 Kč (vodácké vybavení, převoz bagáže, kempy + jídlo)  

- v tomto režimu ti navíc oproti režimu CHAPADLÁK zařídíme snídani, oběd a svačinu. Příspěvek na 
pohonné hmoty si vyřešíš s řidičem auta, ve kterém pojedeš. Pozor: Večeři si ale zajistíš (zaplatíš) 
sám/sama také po své ose podle svých preferencí. Takže budeš potřebovat ještě nějaké kapesné. (!) 

Vybavení: Spacák, karimatka, stan (do skupiny), nějaká celta pod sebe (může být kus igelitu), lahev 
na vodu 1,5 L, dostatek oblečení, tenisky, boty do vody, pláštěnka, pokrývka hlavy, hygienické 
potřeby, čelovka, nůž v obalu, plavky, sluneční brýle, opalovák, jídlo a pití na cestu, malý 
batůžek do barelu. Vše je nutné dobře sbalit do krosny.  

Programová náplň akce 

• Pátek večer: Sraz ve Vyšším Brodě  
• Sobota: Přebírka matroše, Vyšší Brod - Rožmberk n. Vltavou, možná prohlídka hradu Rožmberk 
• Neděle: Rožmberk n. Vltavou - Český Krumlov, návštěva města  
• Pondělí: Český Krumlov - Zlatá Koruna, odjezd domů  

https://mapy.cz/s/damotadaru


Jak a kdy se přihlásit 

Přihlášený tomík, rodič, kamarád vzniká v okamžiku nahlášení a zaplacení příspěvku na účet 

2201571431/2010. 

Jak nahlašovat účast  

Osobně, mailem nebo telefonicky Petru Němčíkovi.  

Milí rodiče,  

budeme rádi, když vyrazíte s námi a postaráte se o své děti. Logistika na vodě ve větším počtu je 
náročnější, a tak nám pomůže, když vytvoříme rodinné jednotky, které si budou řešit dopravu a jídlo 
samostatně a my vám uděláme jen průvodce po řece a zajistíme ubytování v kempech.  

Samozřejmě, že počítáme s tím, že vytvoříme skupinu vedoucích + dětí, kteří tam budeme bez rodičů a v 
rámci této skupiny se o všechny postaráme. Naším cílem je akorát mít tuto skupinu spíše menší než větší.  

Na přelomu dubna a května by Vltava měla být prázdná, takže bychom si mohli tuto krásnou řeku užít v 
klidu bez front na jezech a hlučných vodáků.  
 
Pomůže nám vaše rychlé rozhodování, abychom mohli zarezervovat lodě a mít jistotu, že je o akci zájem 
a uskuteční se.  

Doufám, že je to plus minus všechno srozumitelné. Pokud ne, klidně zavolejte. :-)  

Všechny dotazy rád zodpovím na tel. 605 169 150 

Petr Němčík
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	Pátek večer: Sraz ve Vyšším Brodě
	Sobota: Přebírka matroše, Vyšší Brod - Rožmberk n. Vltavou, možná prohlídka hradu Rožmberk
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