
EXPEDICE 2015 ŘECKO                                                                                   
„salt water“ kolem Stratonského poloostrova, Chalkidiki SV Řecko  

Školní zájezd: Gymnázium Kladno – fakultní škola PřF UK Praha                               
Program: biologie moře, fauna, flóra, ekologie, geologie oblasti+historie, antické památky, 
pobyt v přírodě                                                                                                                        
CK: TCK Veselý zájezd č. 0315   http://www.tck-vesely.cz, s touto CK jsme absolvovali již 
dvě školní expedice: Expedice 2007 a Expedice2011 Rumunsko – Delta Dunaje (ornitologie)                          
Účastníci: vybraní studenti SŠ a absolventi, odborníci ve spolupráci s  PřF ( účastníci musí 
být PLAVCI, budou vybráni na základě zk.plavání, odb.pohovoru, účasti v BIO soutěžích a 
dalších aktivitách, prospěchu a chování, dále rozhoduje pořadí zápisu a platby záloh, 
organizátoři mají možnost vzhledem k charakteru expedice vyloučení přihlášeného)         
Vedení: CK Pavel Veselý+asistent, GY Kladno Lenka Smyčková, Veronika Nedvědová,lékař 

Termín: 23.9. - 4.10. 2015 

Cena: 6800 Kč   (1.záloha 1000 do 15.1., 2.záloha  2400 do 15.2., doplatek 3400 do 15.6., 
storno definováno v přihlášce)  

Cíl zájezdu: odborná exkurze zaměřená do oblasti středomoří s náplní biologie, geografie, 
historie a tělesné výchovy (plavání a nádech.potápění)                                                     
Strava: z vlastních zásob a prostředků dle pokynů pořadatele 
Noclehy: ve vlastních stanech na předem ověřených místech 
Počet účastníků: počet omezen na 30 účastníků + zdravotník +2 ped.dozor+ 2 průvodci TCK 
Cena zahrnuje: 2 průvodce se znalostí prostředí a plavby po moři na člunech,  veškerou 
dopravu busem, včetně poplatků (dva řidiči), stanování na plážích – po domluvě se starostou 
min. cena (odvedeme malou brigádu - pomoc přírodě), dále slevu na půjčení vodáckého 
vybavení v půjčovně TCK (viz ceník), pojištění CK dle zákona 159/99Sb., malý dárek od CK 
Cena nezahrnuje: společnou cestu do Brna a zpět vlakem, kapesné 50-100 euro, zdravotní 
pojištění, půjčovné za vodácké vybavení asi 1000Kč na os.                                           
Program po dnech: 
1.den – odjezd z Kladna- Brno 21.30, půjčovna lodí, Budapešť 
2.den - přejezd Srbska a Makedonie, Řecko - řeka Vardar, nocleh u řeky,bioprůzkum-koupání 
3.den - Olympiáda, základní tábor- výcvik plavby, pam. UNESCO Stageira – rod. Aristotela 
4.den – odpoledne plavba na ostrov, průzkum biotopu, šnorchlování, nocl.na ostrově 
5.den - pobyt na ostrově, pokrač. průzkumu a potápění, lov a konzumace chobotnic, ryb apod. 
6.den - odpoledne přesun na pobřeží, doplnění vody a potravin, nocl. na pláži 
7.den - přesun na Stratonský poloostrov-borový les, průzkum nového biotopu, pláž 
8.den - plavba kolem divokého pobřeží, skalní útesy, nejkrášnější pláže, biologie moře 
9.den  -ost. Fénix, výhled na posv. Athos, obeplutí o., histor. hradby, návrat na pobř.           
10. den - plavba do městečka Stratoni, sprchování a balení lodí, busem do Olympiady, 
poslední „řecký“ večer na rozloučenou, nákupy, sprchy, odjezd busem směr Srbsko 
11. den. - ranní dojezd do Bělehradu – desetihodinová prohlídka města, památky, ZOO, hrad 
večerní odjezd do ČR 
12. den - předpokládaný příjezd ráno do Brna, vracení lodí, společná cesta vlakem na Kladno 
Materiální vybavení: pro běžnou letní vodáckou turistiku, táboření a stravování v 
přírodě. Veškeré vodácké vybavení je možno zapůjčit. Ceník i storno podmínky budou 
k dispozici. 
Veškeré další informace žádejte u sy+ne 

http://www.tck-vesely.cz/
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