Vltava 2022
Čtyřicet chapadel rozčeří hladinu
podivný živočich vyleze ze stínu.
Hned ráno nasaje pár litrů vzduchu
celý den řve, že až zaléhá v uchu.
Od břehu ke břehu roztáhne křídla
pak v pěti minutách sní pytel jídla.
Co je to za tvora blízkého obludě?
To je náš oddíl na lodích na vodě.
ODJEZD: v sobotu 11 6. 2022 v 7:00 na parkovišti u TESCA u hlavního nádraží
pojedeme auty do Rožmberku.
NÁVRAT: v úterý 14. 6. 2022 v 18:00 na parkoviště u TESCA u hl. nádraží
CENA: 1 000,-Kč (jídlo 320,-; cesta 450,-; ubytování 350,-; dotace - 120,-).
MÍSTO: řeka Vltava, základna TOM v Rožmberku
UBYTOVÁNÍ: zděná budova s elektřinou a teplou vodou :-)
STRAVOVÁNÍ: svačinu na cestu, první společné jídlo bude sobotní pozdní oběd
S SEBOU: Spacák. Karimatku. Lehké oblečení pro případ teplého počasí a
teplejší oblečení do zimy. Pláštěnku. Hygienické potřeby,
nezapomeňte na krém na opalování. Sluneční brýle. Pokrývku hlavynaprosto nezbytné!! KPZ, baterku, láhev na pití.
Vodácké vybavení: oddíl vám půjčí loď, pádlo, vestu. Na jízdu v
lodi je potřeba: plavky, tričko s krátkým i s dlouhým rukávem,
bundu a kalhoty, oboje nejlépe šusťákové (rychle schnou), botymusí mít krytou špičku, nejlíp staré tenisky, tyto boty budou pak
dál použitelné už jen na další vodu – zničí se.
Těší se na vás Frodo a Tinka

Rádi vám poradíme s balením, stačí zavolat.
Podmínkou účasti na akci je umět plavat!!!! Může jet i ten, kdo na vodě nikdy nebyl, akce je zajištěna
dostatkem zkušených vedoucích, kteří začátečníka naučí vše potřebné. Navíc má oddíl kvalitní vodácké
vybavení a Vltava je uzpůsobena pro rekreační vodácký sport. Akce se může zúčastnit i dítě, které není
členem oddílu.
Přihlaste se prosím co nejdřív (abychom mohli zajistit dopravu a vodácký materiál) SMS nebo emailem

Frodovi, nejpozději do 8. 6. 2022, frodo@kasiopea.cz; ( 603 194 024)

