
Náhrada - Letní vodácký kurz 2020 – informace 

 

V rámci mimořádných opatření proti šíření koronaviru jsme byli nuceni v červnu 2020 

zrušit vodácký kurz. Připravujeme pro loňský 3. ročník alespoň zkrácenou variantu, která snad 

půjde uskutečnit v současných epidemiologických podmínkách. Program je zatím následující:   

 

 

Účastníci: studenti loňské 3. A + 3. B ročníků SŠV Trivis Třebechovice pod Orebem 

Termín: 10. – 11. 9. 2020 
Místo: 1. den Kostelec nad Orlicí – Týniště nad Orlicí,  

2. den Týniště n.O. – Třebechovice pod Orebem, řeka ORLICE 

Program: vodní turistika – základy kanoistiky, letní sportovní aktivity. 

Náklady: cca 350 Kč/os.: zapůjčení vodácké výbavy (loď, pádlo, plovací vesta, barel na věci do  

                               lodi), převozy lodí a osobních věcí atp. 

Doprava: – čtvrtek 10.9. Sraz Třebechovice nádraží 8:00 hodin – odjezd do Kostelce n. O. 8:19  

         hod. Příjezd Kostelec n. O. 8:50 hodin. Na lodích do Týniště n.O. Zde vrácení lodí a    

         odjezd domů. Pátek 11.9. sraz Třebechovice nádraží 8:10 a odjezd do Týniště n. O.    

         Odtud na lodích do Třebechovic p. O. Ukončení v Krňovicích předáním lodí Rampa  

         sportu. Přepravu vlakem ČD si při kurzu každý hradí sám.  

Stravování: každý sám z vlastních zdrojů 
Vybavení: sportovní oděv. 

Věci na loď: s přihlédnutím k předpovědi počasí!, (plavky, trička, kraťasy, boty do vody, 

pláštěnka, "šusťáková souprava", kšiltovka, batůžek), věci osobní potřeby, repelent, léky, 

igelitové pytle – ochrana suchých náhradních věcí apod.  

Nutné: občanský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny, vyplněná potvrzení od rodičů, kapesné.  

Neberte: cenné věci, zákaz konzumace alkoholu atp.   

Přihlášky: nutné odevzdat nejpozději do 2. 9. 2020 učiteli TV Mgr. Měchurovi, dopředu je nutná 

rezervace kánoí atp.! 

Do 4. 9. bude vybírána platba za kurz 350,-Kč. Vybírá pokladník třídy, příp. tř. učitel   

Jede se na 2 místných kanoích!                                                                                 

 

          Jiří Měchura 

 

 

                                                                                                                                           

ODEVZDAT do 2. září 2020  -  zde odstřihněte a odevzdejte třídnímu učiteli 

 

 

Závazně se přihlašuji na náhradní letní vodácký kurz. Prohlašuji, že jsem zdravotně způsobilý/á  

absolvovat LVK a zvládám základní plavecké dovednosti. 

 

Jméno a příjmení:  ………........................................ 

 

Třída:  ............... 

 

Datum, podpis účastníka:                            Seznámen: Podpis rodičů:   



 

 

 


