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Tradiční Vánoční plavání a raftování
Datum: 21.12. 2019 13.30 – 24.00 hod
Místo: Český Krumlov
Téma: Společensko – sportovní akce vodních záchranářů
Cíl: společně s rakouskými přáteli vyhodnotit rok 2019 a projednat společné aktivity v roce 2020.
Formou tradičních vodních aktivit a posezením v hospůdce prezentovat českou kulturu, zvyky,
tradice a advent. Představit partnery, kteří podporují činnost VZS a upevnit přátelské vztahy a
spolupráci.
Program:
13.30 - 14.30 hod. - vyhodnocení roku 2019 s OWR a projednání plánu společných aktivit 2019;
• účast OWR Josef + 3
• Buky, Toman, Krbcová. Michalík, J. a H. Wimmerovi – místo bude upřesněno
14.30 - sraz hotel Gold, příprava a rozdělení do skupin
• materiál na rafty připraví Zdeněk Šebesta a ....
15.00 – 16.30 raftování a plavání
16.30 – 17.00 uložení materiálu
17.30 - 23.00 vánoční večírek v restauraci Zdroj Na Ostrově 86, v Č. Krumlově
• projekci video a fotek zabezpečí J. Wimmer,
• hudební doprovod (disko) - T. Michálek a?
• zpívání koled – sebou hudební nástroje – T. Patč
• vyhlášení soutěže o nejlepší cukroví
Zájemci se prosím nahlaste na e-mail: Lenka Krbcova (lenkast@seznam.cz) nebo SMS na tel.:
607 883 142 do 10.12.2019. Uveďte účast na raftováni nebo plavání a účast na rautu. Zároveň
prosíme o malý příspěvek v podobě cukroví.
V případě zájmu o ubytování je možné toto zajistit ve sportovní hale v Českém Krumlově za
předpokládanou cenu 250,-/os/noc. Závaznou přihlášku zaslat Lence do 12.12.2019.
Pozdější přihlášky nemohou být již akceptovány.
Akce je určena pro členy VZS ČČK od 18 let a pozvané hosty.
Těšíme se na Vás s přáním krásného adventu ....

v Č. Krumlově dne 6.11. 2019

Ing. Milan Bukáček

