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Plzenští KOTVÁCI si pro vás připravili opět víkend s rodiči a přáteli. Letos je to: 
 
 

VLTAVA  5. – 8. 5. 2012 
 
 

Sraz v sobotu 5.5.2012 v 10:00 v kempu Zlatá Koruna na Vltavě nebo v 7:30 odjezd z Plzně 
od prodejny Insport (venkovní parkoviště Olympia Plzeň – Černice) 
 
Program: 
Sobota – Zlatá Koruna – Boršov – po vylodění ve Zlaté Koruně převezeme auta do Boršova. 
Po pádlování přejezd z Boršova do Kempu u Vikinga www.kempviking.cz . 
 
Neděle – Krumlov – Zlatá Koruna – ráno přejedeme do kempu Vltavan (Nové Spolí) – po 
vodě do Zlatky. Zpět nás vezme Viking autobusem. 
 
Pondělí – Rožmberk – Kemp u Vikinga – ráno nás vezme Viking autobusem a cíl je v kempu, 
kde budeme celou dobu spát. 
 
Úterý – volný program, předpokládám, že dáme znovu krumlovské jezy, konec předpokládám 
tak ve dvě ve tři. Pak domů. Kdo nebude už chtít na vodu, může na prohlídku Krumlova nebo 
už domů. 
 
Ubytování po celou dobu v Kempu u Vikinga www.kempviking.cz . Pokud budete chtít na 
ubytování chatky, nutno se mi přihlásit do 17.2.2012 (18:00 h.). Zatím jsou chatky volné, ale 
dle Vikinga se máme ozvat co nejdříve. 
Cena akce – příspěvek případnému řidiči na auto, dospělí 40,-, dítě 20,-, stan 20,-, poplatek 
obci 15,-, auto 40,-, čtyřmístná chatka 500,-. Uvedené ceny jsou na den. 
 
Připočtěte cca. 100,- na přepravy busem. Předpokládám, že se nám jako vždy podaří domluvit 
nějakou slevu. Nečlena oddílu bude něco stát půjčení výbavy – cca. 100,- /osoba/akce. 
 
Strava – každý z vlastních zásob, u Vikinga bezva a za rozumnou cenu vaří, kdo by 
potřeboval můžeme vzít oddílový pb vařič s bombou. V Krumlově jsou markety, po cestě na 
vodě jsou hospůdky (kromě soboty, tam nevím). 
 
Už se na vás těšíme, prosím o přihlášky (kolik vás pojede a  co potřebujete půjčit – loď, pádla, 
vesty….)  do komentářů k akci na www.kotva.e-plzen.cz a objednávky chatek do příštího 
týdne na můj mail skrivan.ales@gmail.com . 
 
Ahoj, za Kotvu 
 
Aleš Skřivan - Žabák 


