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Pátek 14. – 16.6. 2013 

 

Pátek: 14.6.2013 
Sraz  okolo 17,00. hodiny v kempu ve Střelských   Hošticích. Doprava do kempu je 
individuální, tj. každý rodič si dítě dopraví sám. Společnými silami postavíme stany. Je třeba 
domluvit se mezi sebou kdo s kým bude spát ve stanu, zajistit spacáky, karimatky a stany.  
Večeři na pátek si zajistíte pro své dítě sami, bude oheň. Stačí buřt nebo něco, co mají děti 
rády. V kempu je stánek s občerstvením, kde lze koupit limo, pivo, jídlo atd. 
 
Sobota: 15.6.2013 
Ráno se nasnídáme, snídani koupíme v Jednotě ve Stř. Hošticích (rohlíky, máslo, marmeláda, 
sýr, mléko, voda), všechny věci necháme ve stanech a v 9,15 hod. odjezd do Sušice. Proto je 

třeba, aby rodiče, kteří budou pomáhat s dopravou dětí a lodivodů do Sušice, byli 
v kempu včas, tj v 8,45 hod. V 10,30 hod v Sušici se odpichujeme od břehů Otavy. Na cestu 
dětem zajistíme pití, svačinu. Oběd bude zajištěn v Hydčicích v hospodě. Předpokládaný 
příjezd na základnu okolo 17,00 hodiny. Sem bude dovezena večeře. Večer hry, fotbálek, 
kytara, oheň. 
 
Neděle: 16.6.2013 
Čerstvá snídaně podobná té sobotní, sbalení stanů, spacáků, karimatek, ostatních věcí, úklid 
základny a v 10,30 hod odjezd na raftech do Katovic. Zde oběd. Konec plavby ve 

Strakonicích na Podskalí u pivovaru nad jezem okolo 17,00 hod. Zde si děti vyzvednete. 
 
S sebou: 
NIC CENNÉHO. Spacák, karimatka nebo matrace, polštářek, baterka,  plavky 2x, krém na 
opalování, kšiltovku, tričko 4x, boty – tenisky, pantofle a pevné boty do vody, tepláky, 
mikina, když bude chladněji může být i teplá stará bunda k ohni, ponožky 5x, věci osobní 
hygieny, WC papír. Dále  silný igelitový pytel nebo tašku nebo plastové vědro s víkem, do 
kterého si vaše dítě dá náhradní tričko, pláštěnku, plavky nebo alespoň spodní prádlo, tepláky 
a pantofle na převlečení do raftu. 
 
V neděli ráno rodiče odvezou ze základny  všechny věci, které děti nebudou potřebovat 
na nedělní plavbu do Strakonic (stany, spacáky, karimatky, oblečení atd.). 
 
A-hooooooooj. 
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