
Splav Malého Dunaja

S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT
VÍKEND OTCOV S DEŤMI

I N F O L I S T
1.DEŇ (26.08.2022)
17:00 (alebo podľa dohody) - ODCHOD z Modry na TÁBORISKO Nová Dedinka
rozkladanie stanov - príprava večere - rozhovory - večerná modlitba
2.DEŇ (27.08.2022)
budíček - raňajky - ranná modlitba - odchod do Zálesia (časy týchto krokov upresníme - závisí to od
našej zostavy)
cca. 9:00-10:00 - vyrážame na vodu (keďže máme pred sebou kratší úsek, budeme častejšie
zastavovať, sú tam zaujímavé miesta - Gešajovský maják / Gešajovské mlyny - to len preplávame
okolo /// rozhľadňa Hniezdo / Zelená oáza / Bobrí hrad /// Totemova lúka / Domček Dunajka)
poobede príchod na TÁBORISKO Nová Dedinka:
príprava večere (prípadne môžeme ísť do reštaurácie WESTERN HOUSE) - rozhovory - večerná
modlitba
3.DEŇ (28.08.2022)
budíček - raňajky - nedeľná bohoslužba pri vode - vyrážame na vodu
(keďže nás čaká dlhšia trasa, plánovaná zastávka je PACHOV STROM, inak len keď si budeme chcieť
oddýchnuť, najesť sa, prípadne vykonať iné dôležité veci)
CIEĽOM je JELKA - odvoz do Novej Dedinky a hajde domov
Ak by toho bolo na nás predsa len veľa, ukončíme splav v prístavisku Janíky/Hurbanova Ves

- - - - -
Ak by z nejakého dôvodu nebolo možné táboriť v Novej Dedinke, posunuli by sme trasu nasledovne:
- táborili by sme v Jelke (Táborisko pod Krížom - tam, kde sme začínali náš prvý splav)
- 2.DEŇ: presun na prístavisko do Tomášova - tam sa naloďujeme a plavíme sa do Jelky  / nocovanie
v Jelke (Táborisko pod Krížom)
- 3.DEŇ: trasa Jelka - Madarász (odtiaľ odvoz do Jelky a hajde domov)

- - - - - 
Ak by bolo horšie počasie, skúsili by sme aspoň JEDNODŇOVÚ ALTERNATÍVU (Zálesie - Nová Dedinka)
- info pošleme podľa aktuálnej situácie

Jan Oslík                                         František Ondra

26.-28. august 2022


