Orlice 2017 (22. – 24. 9. 2017)
Během víkendu splujeme téměř celý tok Orlice z Týniště nad Orlicí do Svinar.
Nocovat budeme ve stanech u řeky. Sejdeme se v pátek večer a oba víkendové dny
strávíme na vodě na kánoích. Při splouvání vás doprovodí vodácký instruktor.
Zavazadla Vám mezi nocovišti bude převážet doprovodné vozidlo, takže po vodě
povezete pouze to, co budete potřebovat během dne.
Orlice je se svými 33 kilometry jednou z nejkratších řek v Čechách. Vzniká soutokem
Divoké Orlice a její sestry Tiché Orlice kousek nad Týništěm nad Orlicí u Albrechtic
nad Orlicí. Od Týniště pak směřuje četnými meandry skrze krásný přírodní park Orlice
kolem Třebechovic nad Orlicí do Hradce Králové, kde se vlévá do Labe.
Vodáky je Orlice stále více objevovaná. Nejde o nikterak náročnou řeku a její splutí je
vhodné i pro naprosté začátečníky. Na většině jejího toku příjemně teče a až do
Svinar je téměř nedotčena lidskou činností, takže se na ni vodáci nedočkají
nekonečného pádlování na dlouhých volejích nad jezy.

Informace o programu:
22. 9. – pá:

Sejdeme se ve večerních hodinách na tábořišti Rampa Sport v Týništi
nad Orlicí. Večer proběhne uvítací posezení doplněné „welcome
drinkem“, kde se dozvíte vše potřebné o průběhu celého víkendu.

23. 9. – so:

Ráno se zabalíme a po úvodním školení jízdy na lodi a bezpečného
pohybu po řece splujeme do Krňovic, kde přespíme na louce u řeky
(cca 14 km). Téměř celý den poplujeme krásnou přírodou přírodního
parku Orlice. Cestou nepotkáme žádnou civilizaci, takže bude potřeba
mít s sebou jídlo a pití na celý den. Kousek od kempu je obchod, takže
není problém se zásobit až ráno před vyplutím. V Krňovicích se dá
dojít na jídlo do blízké hospody.

24. 9. – ne:

Splujeme úsek ze Krňovic do Svinar (cca 10 km). Postupně opustíme
přírodní park Orlice. Na jeho konci se v Blešně stavíme na oběd.
Ve Svinarech se v odpoledních hodinách rozloučíme a rozjedeme do
svých domovů.

Během cesty bude vždy dost prostoru na zastávky ať už za účelem odpočinku, jídla,
nebo, pokud počasí dovolí, koupání.

Doprava:
Příjezd:

Po vlastní ose. Doporučeno vlakem nebo autobusem (zastávka Týniště
nad Orlicí nám.) do Týniště nad Orlicí, případně autem nebo
jakýmkoliv jiným dopravním prostředkem.

Odjezd:

Po vlastní ose. Ze Svinar jezdí MHD do Hradce Králové. Zastávka
autobusu je přímo u místa, kde budeme končit.

Tábořiště v Týništi nad Orlicí

Doporučená výbava
Stan, spací pytel, karimatka, oblečení do lodě, boty do vody (Doporučena je pevná
obuv. V pantoflích se špatně chodí v řece a obvykle se utopí při prvním vykoupání.),
pláštěnka, pokrývka hlavy, opalovací krém, pokud si budete chtít v kempech sami
vařit, tak plynový vařič a další potřeby pro vaření, hudební nástroje a dobrá nálada.

Cena
přihláška do 31. 6. 2017: 900 Kč za osobu
přihláška do 31. 8. 2017: 1000 Kč za osobu
přihláška od 1. 9. 2017: 1100 Kč za osobu

Jako termín přihlášky je brán termín zaplacení zálohy!
Přihlášku a zálohu je potřeba zaslat nejpozději do 9. 9. 2017!
V ceně je zahrnuto: zapůjčení a doprava lodí, pádel, vest a barelu na věci (1
kus/loď), přeprava zavazadel mezi tábořišti a doprovod instruktora při
splouvání řeky včetně výuky pádlování.
V ceně není zahrnuto: ubytování na tábořištích, pojištění, vstupné do kulturních
památek, strava a doprava osob.

Přihláška
Přihlášky proveďte e-mailem na adresu stepan@jokota.cz nebo telefonicky na
774 830 828. V přihlášce prosím uveďte jména přihlašovaných osob, telefon,
požadovanou velikost vesty (S/M/L/XL…). Přihláška se stává platnou a závaznou pro
obě strany zaplacením zálohy 500 Kč na osobu. Platební údaje Vám budou sděleny
obratem po zaslání přihlášky. Místo zálohy je možné zaplatit rovnou celou částku s

tím, že v případě Vaší neúčasti Vám bude zaplacená částka nad 500 Kč/osobu
vrácena. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu zvláště na základě počasí,
stavu vody, chuti nebo nechuti účastníků k všemožným radovánkám, povodně,
sucha, požáru a ostatních katastrof. Bližší informace rádi podáme na telefonním čísle
774 830 828 nebo e-mailu stepan@jokota.cz.
Těšíme se na viděnou na vodě,
Štěpán Koutek - JOKOTA

