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Sportovně kulturní klub 

 

 
 pro Vás pořádá cyklisticko - vodáckou akci: 

Svátky na Vltavě, 
která se bude konat od středy 4. 7. 2007 do neděle 8. 7. 2007. 

Akce je učena pro všechny příznivce sportování v přírodě, pro příznivce cyklistiky a vodáctví. Účastníci buď pojedou 
řeku Vltavu na kánoích nebo budou dělat cyklistické výlety na vlastním kole kolem řeky Vltavy. Tato akce je určena 
především pro pracující, kteří se nemohou na pár dní utrhnout z práce a vzít si dovolenou, a přitom chtějí strávit téměř 
týden v přírodě a s partou dobrých kamarádů. 
 

Program: 
4. 7. 2007  – příjezd ve večerních hodinách do kempu na Soumarský most, seznamovací večírek 
5. 7. 2007  – vodáci: úsek Soumarský most – Nová Pec (25 km) 
 – cyklisté: Okolo Lipna (cca 40 km) 
6. 7. 2007  – přejezd do kempu Vyšší Brod – kláš. 
 – vodáci:  úsek Vyšší Brod – Rožmberk (14,2 km) 
 – cyklisté: Kraví hora (cca 40 km) 
7. 7. 2007  – návštěva hradu Rožmberk 
 – vodáci: úsek Rožmberk – Český Krumlov (19 km) 
 – cyklisté: Hřeben nad Rožmberkem, Pískárna (cca 40 km) 
8. 7. 2007  – návštěva zámku Český Krumlov, odjezd v podvečerních hodinách 
 – vodáci: úsek Český Krumlov – Zlatá Koruna (17 km) 
 – cyklisté: výjezd na Kleť (cca 20 km)    
 

Ubytování: 
Ubytování bude ve vlastních stanech v kempech, které jsou voleny s ohledem na cyklisty, aby si mohli opláchnout pot 
pod sprchou. Takže spát se bude ve spacáku a ve stanu a kempovné se budete platit také. Prosím, minimalizujte počet 
automobilů, na které není v kempech mnoho místa.  
 

Co s sebou: 
Osobní věci, věci na spaní, stan a spacák, hudební nástroje, hlasivky, půllitr, dobrou náladu a peníze.  
Vodáci navíc: koňadru (min. 8 m provazu na přivázání lodi), houbička na vysoušení lodi, boty do vody. Pokud máte tak i 
vlastní barel nebo lodní pytel na věci. 
Cyklisté navíc:  Horské nebo trekingové kolo s výbavou, přilbu, oblečení na kolo. 
 

Cena akce pro vodáky: 
pro členy Klubu Fíra:        Kč 650,- 
(nečlenové zaplatí po přihlášení na akci navíc čl. poplatek 2007   Kč 100,-) 
Cena zahrnuje pouze půjčení a dopravu lodí včetně převozu přes Lipno. 
 

Cena akce pro cyklisty: 
pro členy Klubu Fíra:        Kč     0,- 
(nečlenové zaplatí po přihlášení na akci navíc čl. poplatek 2007   Kč 100,-) 
 

Informace: 
Nejpozději týden předem dostanete emailem podrobné informace o akci. 
 

Přihlášení na akci: 

www.fira.cz 
 
Áhóóóóóóój 

Ing. Michal Fürbacher 
                předseda Klubu  FÍRA 


