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Odjezd: 

Odjíždět budeme společně v úterý z vlakového nádraží České Budějovice. 

Sraz je v 8:30 hodin na AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ. Autobus odjíždí v 8:45,v 

Rožmberku budeme v 9:20. 

 

Nocování: 

Nocovat budeme v kempu Branná. Je nutno vzít s sebou vlastní stan a 

spacák. Ty dovezte na nádraží, kde je vyzvednou kolegové, kteří nám je večer 

přivezou. S sebou na raft, jen nejnutnější věci (opalovací krém, doklady, léky, 

voda!, sluneční brýle,..)  

 

Stravování: 

Nebude možnost vaření, cestou kolem řeky je množství kempů, kde 

zastavíme na jídlo, nutno vzít s sebou hotovost na stravu! Vezměte s sebou pití.  

Alkoholické nápoje nechte doma. 

 

Program: 

ÚTERÝ 16.8.: Odjezd z Českého Krumlova do Rožmberku nad Vltavou, kde 

se nalodíme na rafty a pojedeme do kempu („kam dojedem, tam dojedem“  ), 

kde přespíme. 

 STŘEDA 17.8..: Odjezd z kempu („kam dojedem, tam dojedem“  ) do 

Českého Krumlova, kam přijedeme okolo třetí hodiny.  

 

Úhrada a přihlášky: 

Vyplněné přihlášky předejte do 5. 8. 2016 pracovníkům FOKUSu, kteří si 

od Vás zároveň převezmou zálohu 400,- Kč (záloha je na zapůjčení raftu 

a ubytování v kempu – pokud bude ubytování i půjčení raftů levnější, zbytek 

peněz vrátíme). V případě zájmu se může pobytu účastnit i jeden Váš rodinný 

příslušník. Ten také vyplní přihlášku a uhradí zálohu.  



Cestovné si každý hradí sám.  

Plus cca 300 Kč na stavu. 

 

 

 

Návrat: 

Návrat do Českého Krumlova je naplánován ve středu 17. 8. kolem 15:00 

hod. 

 

Věci, které si nesmíte zapomenout: 

Spací pytel, karimatka a stan, peníze, pití (nealko), doklady, léky, průkaz 

pojištěnce, obuv do vody, obuv na přezutí, vhodné oblečení, krém na opalování, 

pokrývku hlavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zde odstřihněte)------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

 

K sjezdu Vltavy na raftech v termínu 16.8. – 17.8. 2016 

 

Jméno: ……………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon: ………………………………………………………………………. 

 

      

……………………………………………………………… 

Podpis 

 

Záloha 400,- Kč zaplacena dne …………………………………………………. 

 

        

……………………………………………………………… 

        Podpis pracovníka FOKUSu 


