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Sportovně kulturní klub 

 

 
 pro Vás pořádá vodácký 

Týden na Bobru, 
který se bude konat od soboty 26. 7. 2014 do čtvrtka 31. 7. 2014. 

Sjezd krásné přírodní řeky v malebné polské přírodě. Čeká Vás pobyt na čerstvém vzduchu a u kouřícího ohně, 

zdravý spánek na zemi ve stanu a trochu tolik potřebného pohybu. Vodáctví není v Polsku tak rozšířené, takže 

na řece budeme pravděpodobně a kolem řeky nebudou stánky a občerstvení. Pro základní proviant do 

nejbližších měst se budeme muset proplést skrz vzrostlou přírodu. Podrobné informace o řece získáte na 

http://sn.bluehost.cz/akce/2003/Bobr/hydro.html. Řeka je určena pro začátečníky, teče sice rychleji než naše 

řeky, ale je krásně široká a její sjetí je bez problémové. 

 

Program: 

26. 7.  –  výjezd ráno z Prahy, příjezd do WLENu k řece BOBR, seznamovací večírek 

27. 7.   –  dopolední prohlídka Wleň, sjezd BOBRu do Lwówek Slaski (cca. 19 km) 

28. 7. –  dopolední prohlídka Lwówek Slaski, sjezd BOBRu do Bolesławiec (cca. 22 km) 

29. 7. –  prohlídka Bolesławiec a muzea porcelánu, sjezd BOBRu asi do Str. Oleszna (cca. 22 km) 

30. 7. –  dopolední prohlídka Str. Oleszna., sjezd BOBRu do Szprotawa (cca. 24 km) 

31. 7. –  dopolední prohlídka Szprotawa., sjezd BOBRu do Malomic (cca. 8 km), odjezd do Prahy 

 

Co s sebou: 

Stan, spacák, věci na spaní, osobní věci, koňadru (min. 8 m provazu na přivázání lodi), houbička na vysoušení 

lodi, boty do vody, hudební nástroje, hlasivky, půllitr, dobrou náladu a peníze, případně vlastní barel nebo 

lodní pytel na věci. VEZMĚTE SI POLSKÉ ZLOTÉ, OBČAS SE ZASTAVÍME I VE MĚSTECH. 

Cena akce:         Kč       1100,- 

(nečlenové zaplatí po přihlášení na akci navíc čl. poplatek 2014   Kč  100,-) 

V ceně je zahrnuto půjčení kánoí včetně pádel, vest, barelů nebo lodních pytlů, jejich doprava na akci a z akce, 

půjčení plynových vařičů včetně bomb a tábornické výbavy, občerstvení v podobě plzeňské dvanáctky. 

 

Doprava: 

Bude upřesněna před akcí, aby byla co nejjednodušší a nestrávili jsme celý den ve vlacích. Doprava účastníků se 

bude platit zvlášť. 

 

Informace: 

Nejpozději týden předem dostanete emailem podrobné informace o akci. 

 

Přihlášení na akci: 

www.fira.cz 

 

Áhóóóóóóój 
Ing. Michal Fürbacher  

                předseda Klubu  FÍRA 
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