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Vážeﾐí přátelé, 
 

již teﾐto víkeﾐd pořádáﾏe ﾐa MěliIíIh dvoudeﾐﾐí dálkoplaveIké závody a je tu ﾐěkolik 
odpovědí ﾐa dotazy a upřesňujíIíIh iﾐforﾏaIí, které jseﾏ se rozhodl váﾏ sdělit touto 
cestou. 

 

1) Počasí – s ﾐejvětší pravděpodoHﾐostí ﾐáﾏ léto skoﾐčilo a Hude potřeHa se ﾐa to 
připravit. Ziﾏa ﾐeHude, přesto Hudou k dispoziIi ohřívače, kde se hlavﾐě děti a ženy 

budou moci tulit. (Ale pozor zﾐáte ﾐejčastější zraﾐěﾐí otužilIe? Jsou to popáleﾐiﾐy!) 

 

2) Teplota vody – dﾐes Hyla teplota vody ヲヴ.ヲ°C, takže ve vodě Hude asi ﾏﾐoheﾏ lépe 
ﾐež veﾐku, takže se toho ﾐeHojte a přihlaste si delší tratě. 

 

3) Příjezd – pozor ﾐa zavřeﾐý ﾏost ve ValeIh. Je potřeHa přijet od Přelouče ﾐeHo od 
Lázﾐí Bohdaﾐeč. 

 

4) UHytováﾐí – Keﾏp je pro ﾐás rezervovaﾐý za ﾏiﾏosezóﾐﾐí Ieﾐy a uHytováﾐí 
v apartﾏáﾐeIh je ještě ﾐějaké ﾏožﾐé - http://www.waterski.cz/rezervace . 

  

5) Stravováﾐí – V kempu s ﾐáﾏi počítají, i když ﾐeHude plﾐý výHěr jako Hěheﾏ prázdﾐiﾐ. 
V neděli pak Hudeﾏe ﾐejpočetﾐějšíﾏ týﾏůﾏ rozdávat Pizzy a ﾐejryIhlejšíﾏ plavIůﾏ 
další doHroty. 

 

6) Parkováﾐí – parkováﾐí je doﾏluveﾐé v areálu za Ieﾐu ヴヰ Kč a prosíﾏ ﾐeparkujte 
v lese před keﾏpeﾏ, ﾏajitelé pozeﾏků taﾏ ﾐeIhávají auta odtahovat. 

 

7) Večerﾐí prograﾏ – máﾏe zaﾏluveﾐou ﾏístﾐost s proﾏítáﾐíﾏ a přislíHili ﾐáﾏ účast 
letošﾐí plavIi přes kaﾐál La MaﾐIhe MiIhal Slaﾐiﾐa a Markéta PeIhová, kteří váﾏ 
sdělí jejiIh dojﾏy a proﾏítﾐou pár fotek. Jakﾏile se setﾏí, pak Hudeﾏe plavat ﾐočﾐí 
plavbu na 500m, abyste si mohli vyzkoušet, jaké to je plavat ve tﾏě. Toto ﾐeﾐí 
součástí Českého poháru, ale ParduHiIkého PlaveIkého Poháru (www.pppohar.cz)  

 

8) Tratě – Vytyčeﾐá trať pro ヱヵkﾏ Hude ヱヵヰヰﾏ, poplave se tedy ヱヰ koleček a liﾏit Hude 
ン:ヴヵ ﾐa 9.ヵkﾏ. Ostatﾐí se poplave ﾐa vytyčeﾐé trati ヱkﾏ. 

 

Za pořadatele SCPAP se ﾐa vás těšíﾏ a věříﾏ, že si společﾐě užijeﾏe posledﾐí veﾐkovﾐí 
plaváﾐí. 

 

 

 

  Aleš RuIký 
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