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STAŘÍ BLÁZNI RACKOVÁ 
pořádají jarní výlet s krycím názvem „Akce TITANIC“ :-)

Termín:  sobota 8. 5. 2010 Pozor! Upravený program!

Počet účastníků akce je příliš veliký na společnou plavbu všech dohromady a proto musí dojít k rozdělení do několika skupin:

1. skupina a 2. skupina jede ráno společně přistaveným autobusem od Hasičárny (sraz v 8h) do Holešova, dále odtud vlakem 
jak bylo v původním plánu (přesedá se v Hulíně). Skupina 1. až do Spytihněvy, skupina 2. pouze do Otrokovic.

3. skupina - cyklisti, jede ráno do Spytihněvy přímo po vlastní ose až k přístavišti. Zde se spojí s 1. skupinou a kolem 12h 
jedou lodí do Otrokovic.

Po příjezdu lodi do Otrokovic (mezi 13:30-14:00h) se skupiny vymění a 2. skupina absolvuje okružní plavbu mezi Otrokovicemi, 
Bělovským jezem, Napajedly a zpět.  Dobu čekání je možno vyplnit prohlídkou okolí Moravy v Otrokovicích, kopce Tresný, 
procházkou k Bělovskému jezu atd.

Po ukončení plavební části výletu se 1. a 2. skupina dostanou přistaveným autobusem na Hostišovou, odkud se putuje pěšky 
do Rackové. Skupina 3. po vlastní ose...

UPOZORNĚNÍ: Kdo si při plavbě uloví mořskou pannu či jinou potvoru, táhne si ji domů sám! Cyklisti, stopaře a stopařky nebrat!

Cena akce: Děti do 10 let zdarma, nad 10 let 100,- Kč, dospělí 250,- Kč. (Cyklisti ze 3. skupiny platí 100,- Kč jen za loď.)
V ceně je autobus, lístek na vlak a lodní lístek na plavbu. (Celková kapacita lodi je max. 60 míst.)  Kdo chce s námi jet, ať se 
registruje e-mailem nebo do rozpisu U Karla, kde se také vybírá účastnický poplatek. Registrace všech zájemců nutná 
dopředu! Rozdělení účastníků do skupiny 1. a 2. určuje SBR!

Rozdělení do skupin zveřejníme v co nejbližším možném termínu, fi nální potvrzení je ráno při odjezdu u autobusu. Cyklisti si 
termín startu z Rackové dohodnou sami mezi sebou.

Co s sebou: Dobrou náladu a ještě lepší počasí, svačinu na cestu. Kdo má, tak tričko SBR. Neplavci nafukovací kruh nebo ales-
poň křidélka, plavci bidlo na topení neplavců... (a jejich zpětné vylovení). 

Protože se jedná o poněkud větší akci než jsme původně zamýšleli a protože bychom chtěli všechny přihlášené vzít sebou, 
apelujeme na vstřícnost, kázeň, dochvilnost a spolupráci během celé akce.

      Akci TITANIC, aneb „kulový blesk busem, vlakem, lodí a na kole“, ZDAR!


