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      Tradi ční Vánoční sjezd 
 

 

Pořádáno za finanční podpory:

Programů Evropské územní spolupráce Rakousko 

 
 

         
 
 

Datum: 23.12 2010 15.00 – 22.00 hod
 
Místo: Český Krumlov  
 
Téma: společensko sportovní akce vodních záchraná

Cíl:  společně s rakouskými př
účastí naživém betlemě a posezením v
kulturu, zvyky, tradice  a  advent.  P
upevnit přátelské vztahy a spolupráci. 

Program: 
• 15.00 Sraz u bazénu, naložení v
• 15.30 - 15.45 hotel Gold, př

15.30 příjezd VZS Rakouska ke Goldu

• 15.45 – 16.15 raftování a 
• 16.15 – 17.00 uložení materiálu 
• 17.30 -18.30 živý Betlém 
• od 18.30 posezení Šatlava

Všichni zájemci nahlásit  na e
258 720 do 21. 12. 2010 do 17:00. Pozd

1. účast na raftováni, nebo plavání
2. účast na rautu (pro členy 

v Č. Krumlov ě dne 10. 12
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22.00 hod 

sportovní akce vodních záchranářů 

rakouskými přáteli vyhodnotit rok. Formou tradičních vodních aktivit, 
 a posezením v tradiční  české hospůdce prezentovat 

kulturu, zvyky, tradice  a  advent.  Představit partnery, kteří podporují činnost 
vztahy a spolupráci.  

bazénu, naložení věcí  
15.45 hotel Gold, příprava a rozdělení do skupin  

íjezd VZS Rakouska ke Goldu 

plavání  
17.00 uložení materiálu  

 
posezení Šatlava  

na e-mail: simek@zachranari.com n. SMS na tel.: 724 
do 17:00. Pozdější přihlášky nebudou akceptovány.
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