Informace Vltava 2022
17. – 21. června 2022
Kamarádi a kamarádky, hasiči, hasičky i hasiččata.
Cíl letošního roku – velkou expediční výpravu na Slovensko spojenou se splouváním pěti
řek - jsme z důvodu války na Ukrajině i neuvěřitelnému zdražování museli zrušit. Je nám to líto,
nejspíš už nebude jednoduché něco podobného v budoucnu naplánovat či zorganizovat. A tak
jsme se vrátili k našemu standardnímu předprázdninovému termínu a po šesti letech se
vydáváme opět na nádhernou jihočeskou řeku Vltavu. Tentokrát necháme kánoe doma a vracíme
se k pohodlnému „rafťáckému“ způsobu splouvání.
Jak bude akce probíhat:










Sraz bude v pátek 17. června v 15:30 v hasičárně. Autobus nás odveze do Rožmberku
n.Vlt.
V sobotu ráno pěší pochod do Vyššího Brodu, odtud zpět do Rožmberku, kde spíme dvě
noci. Z neděle na pondělí budeme spát na Pískárnách a poslední noc ve Zlaté Koruně.
Zpět se budeme vracet v úterý 21. června odpoledne, počítáme mezi 16-17.00 hodinou.
Je nutné na 20. a 21. června omluvit děti ze školy.
Stravování zajišťujeme pomocí naší polní kuchyně a skvělé party kuchařů. Přes den
balíčky se svačinou pro každého. Lze si koupit cokoliv během zastávek.
Pádla a vesty budou mít děti půjčené z Vydry.
Spát budou děti ve vlastních stanech po dvou až čtyřech, je nutné domluvit se předem,
kdo s kým bude ve stanu a kdo stan zajistí. Důkladně překontrolujte, zda je stan
kompletní a naučte ho děti stavět!!! Z důvodu bezpečnosti i ceny v kempu nesmí spát děti
po jednom. Zkontrolujte i spacák.
Cena celé akce je 2.500 Kč/osobu. Cenu je nutné zaplatit do 10. června.
a) hotově na prodejně Koberce Strnad – vybírá Tomáš nebo Monča



b) na bankovní účet SDH Lišov - Česká pošta, číslo účtu 236880622/0300,
variabilní symbol = rodné číslo dítěte (prvních 8 čísel) a uvést jméno
V ceně je doprava, ubytování, jídlo (snídaně, velká svačina na cestu, večeře) a půjčovné
vodáckého vybavení. Seznam doporučeného vybavení dáme na naše webové stránky co
nejdříve.

Všechny důležité informace najdete na našich webových stránkách www.sdhlisov.cz.
V případě jakéhokoliv dotazu se na nás kdykoliv obraťte na telefonních číslech:
Jára Pešek – tel. 725 709 919
Tomáš Strnad – tel. 724 036 040
Termín odevzdání přihlášek je 10. června, kdy musíme potvrdit počet raftů.
Na všechny děti se už teď těší vaši vodáci z SDH Lišov.

Závazná přihláška na vodáckou expedici

Vltava 2022
Organizátor:

Sbor dobrovolných hasičů Lišov

Hlavní organizátoři akce: Jaroslav Pešek – 725 709 919,
Tomáš Strnad – 724 036 040

Termín: 17. - 21. června 2022
Závazné odevzdání přihlášek a zaplacení do 10. června 2022
Jméno dítěte: …………………………………………………..................................................
Rodné číslo: ………………………………………………….....................................................
Bydliště: …………………………………………………..........................................................
Zdravotní pojišťovna: …………………………………………………........................................
Mobil dítěte: …………………………………………………....................................................
Telefon na matku: ………………………………………………….............................................
Telefon na otce: …………………………………………………................................................
Kontaktní mail: …………………………………………………................................................
Doplňující údaje k přihlášce (dřívější odjezd, pozdní příjezd, zdravotní omezení aj.):
…………………………………………………………………….....................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Cena akce je 2.500,- Kč
Po seznámení s podmínkami akce závazně přihlašuji své dítě na tuto akci pořádanou SDH Lišov.
v ............................................................... dne ..................................... 2022

..........................................................................
podpis

