
Poslední rozloučení s létem  
  

Letošní léto již pomalu končí a nastala tradiční povinnost děčínské „Společnosti pro 

přepravu ročních období vodní cestou“ předat ho našim severním sousedům. Letos již 

potřiadvacáté se lodní sekce Společnosti vydá na cestu vlnami Labe, aby se v rámci akce 

„Odvoz léta do Němec“ definitivně rozloučila v Bad Schandau s tímto ročním obdobím. Start 

lodí je stanoven na sobotu 1. října v 10.00 hod. Flotila plavidel bude startovat z ústí řeky 

Ploučnice pod děčínským zámkem. Tak jako v minulých letech je vítána účast dalších 

vodáků, kteří pomohou městu Děčínu s pravidelnou výměnou ročních období. Věrni heslu 

„Neodvezeme-li léto do Němec sami, nikdo to za nás neudělá“, zveme všechny příznivce 

k osobní účasti.  

  

 Pro zájemce, kteří nevlastní vhodné plavidlo, bude z Děčína odplouvat ve 12.00 hod 

doprovodná osobní loď Poseidon na trase Děčín – Bad Schandau a zpět, na které bude 

zajištěno občerstvení a hudební doprovod po celou dobu plavby. Loď dopluje do Bad 

Schandau, kde se účastníci akce společně s vodáky rozloučí s létem a předají ho německým 

sousedům. Zpáteční odjezd lodě je stanoven na 14.30 hod, předpokládaný příjezd do Děčína 

kolem 18. hodiny. Zpáteční přeprava plavidel, popř. kol, je zajištěna na lodi. Všichni účastníci 

akce obdrží pamětní diplomy Společnosti.  

Lodní lístky v cenách lidových k zakoupení přímo na lodi, popř. v předprodeji na vrátnici 

děčínského muzea v Podmoklech. Ceník přepravy je k dispozici na facebooku Společnosti. 

 

 

 

Milan Rosenkranc, ideový vůdce Společnosti  

 

CENÍK LODNÍ PŘEPRAVY  

PRO 23. ROČNÍK „ODVOZU LÉTA DO NĚMEC“ 

v sobotu 1. října 2016  

 

  Děčín – Bad Schandau a zpět  Bad Schandau – Děčín (zpáteční) 

Dospělí  150,- Kč     100,- Kč 

Děti 6 – 15 let 100,- Kč     50,- Kč 

Děti do 6 let zdarma     zdarma  

Zpáteční přeprava lodí (popř. kol)   20,- Kč   

 

V ceně lodního lístku je započítán i ÚČASTNICKÝ DIPLOM pro 

každého plavce. 

 

Odjezd lodě „Poseidon“ ve 12.00 hod od plavebního můstku u 

knihovny. 
 


