
Sportovně kulturní klub 

 

 
 pro Vás pořádá vodácký 

Víkend na Sázavě, 
který se bude konat od čtvrtka 31. 5. 2007 do neděle 3. 6. 2007. 

Sjezd nejkrásnějších úseků řeky Sázavy v době, kdy by tyto úseky měly mít ještě dostatek vody pro svou 
atraktivnost. Čeká Vás pobyt na čerstvém vzduchu a u kouřícího ohně, zdravý spánek na zemi ve stanu a trochu 
tolik potřebného pohybu. 
 
Program: 
31. 5. 2007 –  příjezd do kempu Stvořidla ve večerních hodinách, seznamovací večer 
  1. 6. 2007 –  opakovaný sjezd úseku Stvořidla – Ledeč nad Sázavou (5,6 km), 

večer vlakem přejezd do kempu Kormorán  
  2. 6. 2006 –  úsek Čtyřkoly – Týnec nad Sázavou (17,9 km) 
  3. 6. 2006 –  úsek Týnec nad Sázavou – Pikovice (16,2 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. 

Cena akce:         Kč       550,- 
(nečlenové zaplatí po přihlášení na akci navíc čl. poplatek 2006   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. Dále je v ceně započtena přeprava účastníků 
kolem  Stvořidel minibusem a kempovné za účastníky. 
 
Doprava: 
Prvních 8 účastníků bude dopraveno z Prahy na Stvořidla, mezi Stvořidly a Kormoránem a zpět do Prahy 
minibusem za  Kč 200,-. Ostatní účastníci budou muset jet hromadnou dopravou, která bude uvedena 
v informacích o akci. 
 
Informace: 
Nejpozději týden předem dostanete emailem podrobné informace o akci. 
 
Přihlášení na akci: 

www.fira.cz
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Ing. Michal Fürbacher 
                předseda Klubu  FÍRA 
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