
Dobré rady před odjezdem /především pro nováčky/ 

• dlouhodobá předpověď počasí dle posledních přesných prognóz slibuje pohodovou všehochuť. 

Přesto doporučujeme raději přibalit teplejší i oblečení, případně i ve větším množství na 

převlečení; bus a auta to uvezou. 

• teploty přes den budou spíše pohodové, ale v noci bude poněkud chladněji, v údolí řeky 

Moravice určitě ještě v něco více 

• pouze pro cyklisty - v neděli vám věci naložíme do auta, u sebe si necháte pouze malý baglík na 

kolo, kde budete mít jen to, co budete potřebovat na cestu, v neděli ještě může možná přijde na 

kole přeháňka, takže s tím počítejte, doprovodná auta budou sice monitorovat trasu, ovšem ne 

všude /cyklostezky/ budou v přímém a okamžitém dosahu; v případě nepříznivého počasí 

pojedete busem a kola dáme do doprovodných aut 

• při přesunu máme stanoveny tradiční záchytné body, kde se vždy potkáme 

• dobré jsou /pokud máte/ cyklo rukavice, přilnavé kalhoty a vrchní oděv 

• na kolo nepatří zvuková záznamová technika všeho druhu – zákaz 

• Vy ostatní – pohoda…. autobus zavazadlo jakékoli – přijedeme až do kempu 

• doporučujeme vzít sebou na večer teplé oblečené, více zimomřiví jedinci si mohou přilepšit i 

malým vlastním spacáčkem /povlečení a lůžkoviny pochopitelně budete mít ale připraveny/ 

• při vodáckém výcviku se určitě mnozí seznámíte s vodičkou Moravice, proto doporučujeme vzít si 

třeba i dvoje starší tenisky nebo gumové nazouváky s plnou špičkou; nemusíte se přímo koupat, 

ale při nastupování a vystupování s raftu a kanoí, pravděpodobně vodu okusíte 

• nezapomeňte na repelent proti klíšťatům, krém apod 

• více ponožek, triček a třeba mikin určitě neuškodí 

• na skalách vám postačí lehké oblečení, třeba jako na kolo a obuv - pevné tenisky, speciální tretry 

nejsou třeba, speciální přilby jsou zapůjčeny, případně postačí přilba na kolo 

• na kole a skalách je přilba povinná!!!            Pro skály přilby máme zajištěny! 

•  nezapomeňte na vyplněné                             PROHLÁŠENÍ!!! 

• na chatkách jsou zásuvky, vnitřní i venkovní světlo 

• pokud si vezmete NTB, tablet, foták, nebo hudební produkci - budiž, jsme schopni to naložit do 

aut, ale uvedené věci si berete výhradně na vlastní nebezpečí 

• v kempu je restaurace  koliba, kde si lze přilepšit vším (mimo alkohol 

• konzumace piva birell je povolen 

• vodní dýmka ovšem ne! 

• doporučujeme si vzít kousek šňůry a kolíčky na sušení prádla 

Pokud vás ještě cokoli zajímá volejte - 777 900 010 

Přibalte si navíc dobrou náladu a pohodu 


