Otava 2017 (29. 7. – 5. 8. 2017)
Během týdne splujeme Otavu ze Sušice kousek pod Písek do Vrcovic. Cestou
navštívíme mnoho zajímavostí v okolí řeky. Nocovat budeme v kempech u řeky.
Každý den sjedeme úsek řeky na kánoích. Při splouvání vás doprovodí vodácký
instruktor. Zavazadla Vám mezi tábořišti bude převážet doprovodné vozidlo, takže po
vodě povezete pouze to, co budete potřebovat během dne.
Otava je jednou z vodáky nejnavštěvovanějších řek. Nemá pramen, ale vzniká
soutokem řek Vydry a Křemelné na Šumavě u Čeňkovy pily. Hned od soutoku začíná
zkušenými vodáky oblíbený terén zvaný Čeňkárna. Řeka zde ve velkých peřejích
opouští směrem na sever Šumavu. Od Rejštejna se peřeje postupně zklidňují, aby o
několik kilometrů níže dorazila do Sušice již jako mírná řeka vhodná i pro vodáky
s menšími zkušenostmi. V Sušici začíná většina vodáků své letní putování. Řeka je
odtud stále vodácky atraktivní. Krásnou okolní přírodu osvěžují občasné peřeje a řada
často i sjízdných jezů. O zajímavosti kolem řeky zde také není nouze. Od Sušice řeka
směřuje na severovýchod přes zříceninu hradu Rabí do Horažďovic. V nich se prudce
stáčí směr jihovýchod, aby udělala velký oblouk přes Strakonice směrem k Písku,
odkud již směřuje téměř na jih směrem ke Zvíkovu, kde se po 113 kilometrech své
pouti vlévá do Vltavy.

Informace o programu:
29. 7. – so:

Sejdeme se v odpoledních hodinách na vodáckém tábořišti v Sušici.
Večer proběhne uvítací posezení doplněné „welcome drinkem“, kde se
dozvíte vše potřebné o průběhu celého týdne.

30. 7. – ne:

Po úvodním školení jízdy na lodi a bezpečného pohybu po řece
splujeme ze Sušice do Velkých Hydčic (13 km). Cestou se
zastavíme na oběd a prohlídku hradu Rabí.

31. 7. – po:

Splujeme úsek z Velkých Hydčic do Střelských Hoštic (9 km).
Oběd si dáme v Horažďovicích, kde bude dost času i na prohlídku
města, návštěvu aquaparku nebo zříceniny hradu Prácheň.

1. 8. – út:

Ze Střelských Hoštic splujeme do Strakonic (12 km). Oběd si
dáme v Katovicích. Pokud bude chuť, můžeme si protáhnout nohy
procházkou k Žižkovu mostu kousek od řeky.

2. 8. – st:

Ráno popojedeme kousek do centra Strakonic, kde si prohlídneme
město a dáme si brzký oběd. Následně splujeme ze Strakonic do
Štěkně (10,5 km). Cestou se ještě zastavíme něco dobrého
v hospodě ve Slaníku.

3. 8. – čt:

Splujeme úsek ze Štěkně do Putimi (12,5 km). Ještě před vyplutím
bude čas na návštěvu místního zámku. Cestou se pak zastavíme

na krátký výlet k Žižkově mohyle na místě dávné bitvy u Sudoměře
s malou odbočkou do místní hospůdky.
4. 8. – pá:

Splujeme poslední úsek z Putimi do Vrcovic (13,5 km). Cestou
mineme Písek, kde si dopřejeme něco dobrého na zub a pokocháme
se krásami města. Za návštěvu stojí historický Kamenný most,
Křižíkova elektrárna nebo vyhlášená hospoda U Reinerů.

5. 8. – so:

Rozloučíme se a rozjedeme se do svých domovů.

Po cestě je mnoho dalších památek a jiných míst stojících za návštěvu, která také
podle časových možností a Vaší chuti navštívíme. Během cesty bude vždy dost
prostoru na zastávky ať už za účelem odpočinku nebo osvěžení se v některé z mnoha
hospod, kterých je kolem řeky dostatek.

Doprava:
Příjezd:

Po vlastní ose. Doporučeno
vlakem nebo autobusem do
Sušice. Nádraží je hned
vedle tábořiště. Případně
autem nebo jakýmkoliv
jiným dopravním
prostředkem.

Odjezd:

Po vlastní ose. Vlakem, či
jinak z Vrcovic. Doprava
zavazadel na nádraží
zajištěna.
Tábořiště v Sušici

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 30. 4. 2017: 1700 Kč za osobu
přihláška do 31. 5. 2017: 1800 Kč za osobu
přihláška od 1. 6. 2017: 1900 Kč za osobu

Jako termín přihlášky je brán termín zaplacení zálohy!
Přihlášku a zálohu je potřeba zaslat nejpozději do 20. 7. 2017!
V ceně je zahrnuto: zapůjčení a doprava lodí, pádel, vest a barelu na věci (1
kus/loď), přeprava zavazadel mezi tábořišti, doprovod instruktora při
splouvání řeky včetně výuky pádlování, doprava zavazadel z tábořiště
na nádraží ve Vrcovicích.

V ceně není zahrnuto: ubytování na tábořištích, pojištění, vstupné do kulturních
památek, strava, doprava osob.

Týmové oblečení JOKOTA
Možnost objednání týmových triček Jokota. Obě varianty jsou v černé barvě, mají na
hrudi žluté logo Jokota, nápis Otava 2017 a mapu řeky.
Ceník oblečení:

pánské tričko

dámské tričko

190 Kč/kus

190 Kč/kus

Oblečení je potřeba objednat nejpozději do 30. 6. 2017, abychom ho stihli
nechat vyrobit!

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…) a v případě zájmu počet kusů triček včetně
velikostí. 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

