Kurz Slovenské řeky Termín kurzu: 5. - 9.7.2022
Vedoucí kurzu: Mgr. Svatka Nováková Ph.D., mobil 732613208
Sraz účastníků: 5.7. 2022 v 10,00 hod na loděnici VUT v Brně, Veslařská, zastávka MHD Optátova, u
mostu v Jundrově.
Pokyny k platbám:
1. za dopravu: 3.500,- Kč. - platbu za dopravu zasílejte na účet VSK číslo účtu: 2025838319, variabilní
symbol: 202213, do zprávy pro příjemce, název kurzu, jméno a příjmení.
Termín pro úhradu za dopravu do 31.5. 2022
2. Platba 1000,- Kč /zapůjčení vodáckého materiálu, platba za materiál v hotovosti v první den
odjezdu na kurz/.
3. Platba 200,- Kč roční členský příspěvek VSK VUT Brno na účet VSK do 31.5.2022, uhraďte
převodem na bankovní účet 2025838319/ 0800, variabilní symbol 300. Do zprávy pro příjemce
uveďte: " Jméno a příjmení“

Celková cena za kurz zahrnuje: dopravu tranzitem, vesty, pádla, přilby, lodě /pálavy, kánoe/, vlek a
vodácké instruktory. Cena nezahrnuje: ubytování v kempu a stravu (viz níže).
Program kurzu:
1.den - odjezd z Brna - do Liptovského Hrádku. Ubytování v kempu. Nácvik na lodích v kempu.
2.den - Výjezd na Oravu. Nižná - Dolný Kubín - jízda na lodích. Cestou zastávka na Oravském
podzámku a návrat do Lipt. Hrádku.
3.den – Splutí Černého Váhu od vodní nádrže Černého Váhu do Liptovského Hrádku. Večer koupání v
Liptovském Mikuláši /Tatralandia/ a návrat do Lipt. Hrádku.
4.den - Odjezd ráno z Lipt. Hrádku na Dunajec Lysá – Krosčenko jízda na vodě.
5. den - splutí Prielomu Hornádu 16 km (Slovenský ráj).

V případě zájmu studentů a příznivého vodního stavu, je možné splutí Hornádu za poplatek 10 € (platí
si každý účastník sám na místě v hotovosti). V případě nedostatku vody je možná pěší turistika podél
Hornádu v soutěskách. Kurz bude možné upravit vzhledem k aktuálnímu vodnímu stavu řek.
Stravování: si zajišťuje každý sám po celou dobu kurzu V kempu v Borové Sihoti je kuchyňka se 3
vařiči, teplá voda je k dispozici po celý den.
Ubytování v kempu Borová Sihoť, cca 35 € poplatek za ubytování 4 x v kempu/ hradí si každý sám v
hotovosti.
S sebou: stan, spacák, karimatku, malý vařič / v kempu jsou 3 vařiče k dispozici/, baterku, oblečení na
vodu, pevnou obuv do lodě, oblečení na turistiku, nepromokavou bundu, plavky, pevnou obuv na
turistiku, pláštěnku, sluneční brýle, plavky, krém na opalování, průkazku zdravotní pojišťovny a
pojištění na Slovensko, léky k osobnímu užívání, pokrývku hlavy, menší vak na svačinu do lodě, mobil
s aktivovaným roamingem u operátora, pas nebo občanský průkaz. Na vodě pojedete bez zavazadel,
auto bude po celou dobu pobytu s námi.

Přihlášky elektronicky: u uvedeného kurzu na stránkách CESA VUT v Brně.
Každý účastník kurzu si zajistí sám základní pojištění na cesty a pojištění léčebných výloh na
Slovensko, a předloží v den odjezdu na kurz uzavření pojistky vedoucímu kurzu.
Při pojištění se jedná o vodní turistiku do WW 2.

Info ke kurzu: Mgr. Svatka Nováková, e-mail: novakovas@cesa.vutbr.cz, mobil 732613208
Konzultační hodiny S. Novákové: středa: 9:00 – 10:00 hod, čtvrtek 10:00 – 11:00 hod, Purkyňova 95,
místnost 134, tělocvična CESA, Brno, mobil: 732613208

