Ploučnice (21. – 23. 9. 2018)
Vodácký prodloužený víkend na Ploučnici. Během tří dnů na vodě splujeme Ploučnici
v úseku Stráž pod Ralskem – Česká Lípa. Cestou navštívíme mnoho zajímavostí
v okolí řeky. Nocovat budeme v kempech u řeky. Každý den sjedeme úsek řeky na
kánoích. Zavazadla Vám mezi tábořišti bude převážet doprovodné vozidlo, takže po
vodě povezete pouze to, co budete potřebovat během dne.
Ploučnice pramení v Libereckém kraji pod Ještědem. Odtud směřuje na západ do
Stráže pod Ralskem. Nad ní napájí Hamerské jezero a vodní nádrž Stráž pod
Ralskem. Za Stráží směřuje na jih a skrz pískovcovou soutěsku zakončenou umělým
tunelem zvanou Průrva Ploučnice míří do Mimoně. Za Mimoní se stáčí zpět na západ
a vtéká do liduprázdné přírody. Silně meandrující řeka směřuje neobydlenou
divočinou k České Lípě. Za Českou Lípou směřuje přes Žandov a Benešov nad
Ploučnicí do Děčína, kde se vlévá do Labe.
Ploučnice se jezdí ze Stráže pod Ralskem a za příznivého vodního stavu lze sjet až do
Děčína. Naše plavba bude končit v Brenné, což je tak akorát na dvoudenní plavbu.
Úsek, který pojedeme, není příliš náročný na vodácké dovednosti, takže ho zvládnou
i začátečníci. Daleko zajímavější je na Ploučnici okolní příroda a divokost koryta.
Členité meandry, stromy padlé přes řeku a místa, kde se řeka dělí do mnoha ramen,
dělají plavbu nezapomenutelnou.

Informace o programu
21.9. – pá:

Sejdeme se večer na tábořišti Boreček. Posedíme a poklábosíme dle
chuti a počasí u ohně nebo pod přístřeškem v kiosku. Dozvíte se vše
potřebné o průběhu celého víkendu. Kdo nebude moct dorazit v pátek,
může přijet až v sobotu ráno.

22.9. – so:

Ráno vyjedeme nahoru proti proudu do Novin pod Ralskem, kde
zahájíme plavu proplutím Průrvy Ploučnice. Odtud pak svižně tekoucím
korytem doplujeme do Mimoně, kde si dáme oběd. Za Mimoní pak
řeka silně změní charakter. Vplujeme do přírodního parku Meandry
Ploučnice. Jeho název je odvozen právě od silně meandrující řeky. Po
klikatém toku dorazíme zpět do Borečku (13,7km).

23.9. – ne:

V neděli vyrazíme co nejdříve ráno, protože nás bude čekat plavba
z Borečku k Brennskému Mlýnu, což je sice jen 15,3km, ale zato
opět po silně meandrující řece, takže kilometry budou ubíhat pomalu a
večer musí zbýt dostatek času, abyste se dostali rozumně domů. Celý
den poplujeme úplně mimo civilizaci, takže bude potřeba se vybavit
zásobami na celý den. Poslední místo, kde bude možné je doplnit,
bude předchozí den v Mimoni. Po doplutí do Brenné se už jen
rozloučíme a rozjedeme do svých domovů. Ti, kdo pojedou domů
autem, se pro něj vrátí do Borečku, pro ostatní bude nejlepší vyrazit
vlakem nebo autobusem ze Zákup. S dopravou na vlak nebo pro auta
pomůžeme.

Během cesty bude vždy dost prostoru na zastávky ať už za účelem odpočinku nebo
osvěžení se z vlastních zásob, nebo v hospodě, na kterou ale narazíme cestou pouze
v Mimoni.

Doprava
Příjezd:

Po vlastní ose. Doporučeno autobusem nebo autem do Borečku.
Zastávka autobusu Ralsko, Boreček je cca 200m od tábořiště.

Odjezd:

Po vlastní ose. Vlakem nebo autobusem ze Zákup. Doprava zavazadel
na nádraží zajištěna. Případně autem.

tábořiště v Borečku

Doporučená výbava
Stan, spací pytel, karimatka, oblečení do lodě (Doporučeno 2x nebo lépe 3x, aby bylo
do čeho se převléct v případě převržení. Jízda v chladnějším počasí v mokrém
oblečení bývá poměrně nepříjemná. Vhodné je sportovní, funkční oblečení a svrchní
nepromokavá vrstva.), 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 kempu sami vařit, tak plynový vařič a
další potřeby pro vaření, hudební nástroje a dobrá nálada.

Cena
přihláška do 30. 6. 2018: 900 Kč za osobu
přihláška do 31. 8. 2018: 1000 Kč za osobu
přihláška od 1. 9. 2018: 1100 Kč za osobu
V ceně je zahrnuto: zapůjčení a doprava lodí, pádel, vest a barelu na věci (1
kus/loď), přeprava zavazadel z Borečku k Brennskému Mlýnu,
doprovod instruktorů při splouvání řeky včetně výuky pádlování.
V ceně není zahrnuto: ubytování na tábořištích, pojištění, vstupné do kulturních
památek, strava, 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 a
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

