
Sportovně kulturní klub 

 

 
 pro Vás pořádá týdenní vodáckou akci: 

srpnová VLTAVA, 
která se bude konat od čtvrtka 27. 7. 2007 do pátku 4. 8. 2007 

Sjezd řeky Vltavy z Vyššího Brodu do Českých Budějovic, pobyt v přírodě, u ohně, návštěvy 
hradů a kulturních zařízení v turisticky méně letním vytíženém týdnu.  
 

Program: 
  5. 8. 2007  –   příjezd do Vyššího Brodu, sjezd Vltavy do Herbertova (14,2 km) 
  6. 8. 2007  –  úsek Herbertov – Zátoň (18 km), návštěva hradu Rožmberk  
  7. 8. 2007  –  úsek Zátoň – Český Krumlov (7 km) 
  8. 8. 2007  – úsek Český Krumlov – Zlatá Koruna (17 km), návštěva zámku 
  9. 8. 2007  –  úsek Zlatá Koruna – Dívčí Kámen (10 km), výlet na Dívčí Kámen  
10. 8. 2007  –  úsek Dívčí Kámen – České Budějovice (19 km) 
11. 8. 2007  –  odjezd z Českých Budějovic 
 
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. Pokud máte tak i vlastní barel nebo lodní pytel na věci. 
 

Cena akce: 
pro členy Klubu Fíra:         Kč 1350,- 
(nečlenové zaplatí po přihlášení na akci navíc čl. poplatek 2007   Kč   100,-) 
+ možnost dopravy minibusem z a do Prahy  Kč 250,- (pouze pro prvních 8 přihlášených) 
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 a kempovné 
v tábořištích. 
 

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

Přihlášení na akci: 

www.fira.cz
 

V kempu Vyšší Brod se na Vás bude těšit 
 

Ing. Michal Fürbacher 
                předseda Klubu  FÍRA Áhóóóóóóój
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