
 
Svaz SOSaD Praha, ZO SOSaD Sokolov, přednosta PO Karlovy Vary, ČD CARGO, ředitel KCOD a vedoucí RCVD  
pořádají na počest už ani nevím čeho, ale asi, že je mír a taky pod heslem“KDO BLBNE NEZLOBÍ“ a hlavně přijde 

snad  parádní léto 2014  

A proto zase pojedéééééééééééééééééém a bude adrealin 
VIII. ročník sjezdu řeky Ohře                                                                                                      

mezi městečkem Karlovy Vary a významnou  vesnicí Vojkovice nad Ohří, kde žijí a žili  významné osobnosti. 
 „Léto bude takové jaké si zasloužíme, tudíž pěkné, nic  měnit nebudeme a stále platí   bez vody (ať je 
v jakékoliv podobě, nejlépe zrzavé a pálivé) není života: po zkušenostech z loňska už a víme jak na ni, 
přestože voda je sviňa (jako v loni), tak půjdeme do toho prsama ,  aby bylo zase co  vyprávět a na co 
vzpomínat“, buď pojedeme, nebo potáhneme jako ti Burlaci 
Kdo se bojí na lodi může jeti s námi na kole jako doprovod po silnici,  která kopíruje řeku, s nárokem na vše 
dobré co dělá život krásný… ženský,  bacha na brabence  

Lidé  dojděte  a dojeďte dne 7. 6. 2014 v 9,30 hodin do přístaviště ve vsi 

Karlovy Vary u dolního nádraží pod chebským mostem, tam bude start a cíl, pokud možno,  
téhož dne do 18,00 hodin v půjčovně lodí „u hřiště“  ve Vojkovicíc a pak bude hodnocení. 

Trasa vede kudy -tudy,  silnice je na dosah, tak zase zajistíme občerstvení v pojízdných  
bufetech firmy  „ZUZA -  IGOR – RADUŠ PO KV s.r.o“ .. 

Vzhledem k tomu, že je možné zapůjčit pouze 25 x loď TUKAN , 15xloď VYDRA  a 15x nepotopitelný (to 
jsme  si taky  mysleli) RAFT pro 6 osob, je třeba se  k uvedenému závodu přihlásit s přáním na čem 

pojedete do  20. 5. 2014 se složením startovného ve výši 200.-Kč za osobu dospělou,  ať  pojede na lodi 
nebo na kole. paní Koutecké v Chebu a nebo u Honzy Vašáka v Sokolově. Za děti mladší 15. let,  jedoucí 
s rodiči na  lodi, nebo na kole  se neplatí.  Termín přihlášení  včetně cinkání penízků dodržte dodržte.  
 

 Propozice: Při pádlování je volný styl, loď je možné také tlačit. Po většině trasy není hloubka vody vyšší jak 260 cm  a je 

studená . Bacha na „HUBERTUS“. Ve vyhrocených situacích zakazuje se topit a týrat partnery, kteří se ale vyvarují 

nevhodných poznámek!!!   Prosím jezy jsou z dálky slyšet, loď se přenese po břehu suchou nohou, nesjíždět!   
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