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Sportovně kulturní klub 

 

 
 pro Vás pořádá vodácký 

Víkend na Bobru, 
aneb voda pro otrlé pravé vodáky, 

který se bude konat od čtvrtka 24. 6. 2010 do neděle 27. 6. 2010. 
Sjezd polské řeky BOBR na kánoích s celou bagáží v romantické krajině bez davů vodáků, bez infrastruktury, 
tj. bez kempů a bez pivopárků. Budeme ovšem občas míjet civilizaci, tedy polské obce, kde bude 
pravděpodobně možné doplnit zásoby. Čeká Vás pobyt na čerstvém vzduchu panické přírody se všemi jejími 
projevy, zdravý spánek na zemi ve stanu a trochu tolik potřebného pohybu. 
 
Program: 
24. 6. 2010     odjezd v odpoledních hodinách z Prahy do Wlen, Polsko 
25. 6. 2010     sjezd 1.úseku z Wlenu (ř. km 183) do LWOWKu (ř. km 166) a do místa přespání 

spaní v přírodě mezi městy Welke Wlodzice (ř. km 157) a Boleslaviec podle nálady v posádce 
26. 6. 2010 sjezd 2. úseku z místa přespání přes Boleslawiec (ř. km 140) do Stare Oleszny (ř. km 115) 
27. 6. 2010   sjezd 3.úseku ze Stare Oleszny (ř. km 115) do Szprortawa (ř. km 90) 
 
Co s sebou: 
Musíte si s sebou vzít všechny věci na celou vodu včetně jídla a vše se Vám musí vejít do lodi, nezapomeňte na 
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       650,- 
(nečlenové zaplatí po přihlášení na akci navíc čl. poplatek 2010   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.  
 
Doprava: 
Prvních 8 účastníků bude dopraveno z Prahy na vodu do Polska a zpět do Prahy minibusem za  Kč 250,-. 
Ostatní účastníci pojedou dalšími osobními auty, aby tam byly všichni včas. 
 
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 


