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29.3. – 1.4. VELIKONOCE NA PLOUČNICI Start sezóny aneb To nejlepší z Ploučnice. Průjezd
atraktivní Průrvou, divoké meandry bývalého vojenského prostoru, trénování na
přírodní slalomové dráze pod Stružnickým jezem. Nevylučujeme ani jednodenní přejezd
na spodní úsek Kamenice či na Jizeru.
Cena: 650,-Kč
6.4.

DOUBRAVA Akce pro zkušenější vodáky. První masová vodácká akce obtížnosti
WW1-2 s oblíbeným magnetem v peřeji Martin. Doprava bude řešena auty. Cena bude
řešena individuálně.

13.4.

CYKLOVÝLET PO ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ Cyklojízda do neznáma. Start i cíl pěkně doma
v Ústí nad Labem. Akce nic nestojí, vezměte nějaké peníze na přívoz či na občerstvení.

27. -28.4. HORNÍ LABE Akce pro zkušenější vodáky. Divoký víkend v Krkonoších. Oblíbené Labíčko
dosahuje obtížnosti až WW3+. Doprava i cena bude řešena podle zájmu.
5.5.

OHŘE A BROZANSKÁ STROUHA Klidná Ohře s krásným vysokým a většinou sjízdným
jezem uprostřed. Pak plynulý přejezd na Brozanskou strouhu a zástupy překvapených
zahrádkářů. Akce se uskuteční z organizačních důvodů v neděli.
Cena: 200Kč

17.-19.5.

MALÁ EXPEDICE PO LABI Tři dny se budeme i s motorem plavit po Labi. Čekají nás
zdymadla, hluboké údolí lemované pískovci v Čechách i v Německu a nakonec i kouzelná
saská metropole Drážďany. Nocování ve stanech pod Königsteinem.
Cena: 600,-Kč

1.-2.6.

TÝNEC - PIKOVICE Sázava nemůže v našem programu chybět. Čekají nás nekončící
peřeje, hravé jezy a malebná romantika hlubokého údolí s dřevěnými sruby na skalách.
Pokud bude dost vody, užijeme si vodu až WW2-.
Cena: 550,-Kč

14.- 16.6.

VÍKENDOVÉ PŘEDTÁBOŘENÍ VE VAŇOVĚ Táboření nanečisto ještě před puťákem.
Táborové opékání, jízda na kajacích, hry i brigáda v loděnici. Důkladná kontrola stanů a
příprava materiálu na puťák. A konečně snad dostanou naše lodě jména. Cena: 150,-Kč

22. – 23. 6. ŘÁDĚNÍ NA KANÁLE Vodácký trénink na divočejší vodě. Rafty, baraka i kajaky. Nácvik
vodáckých dovedností buď na kanále v Roztokách pod Křivoklátem nebo ve Veltrusech.
Obtížnost je vždy do WW2+.
Cena bude upřesněna na schůzkách

29.6. – 13.7. LETNÍ PUTOVNÍ TÁBOR NA OTAVĚ Završení roční činnosti v oddíle a dvoutýdenní
vodácké putování. Tentokrát snad i s jedním překvapením. Všechny informace budou
k dispozici na zvláštních letácích.

Nejsou-li zájemci členy oddílu, cena akcí se zvyšuje o 50% původní ceny. Důvodem je fakt, že na
takové účastníky nelze čerpat dotaci.

