
 

                                      ZAKOPANE – POLSKO 2014 

Kamarádi, měl to být výlet, nakonec je to tedy sraz. Chtěl bych předeslat, že jsem 

v Zakopaném nikdy nebyl a proto nemohu zaručit, že bude vše na 100%. Ale snad to všichni  

zvládneme bez většího dobrodružství. 

Pátek 20.6. 

S ohledem na různé způsoby dopravy účastníků bude sraz zahájen v místě samém, čili 

v penzionu Malinka v Zakopaném a to v pozdně odpoledních hodinách. Kdo by se chtěl svézt 

s námi, jedeme z Ostravy v 9.00 hodin. 

http://www.zakopane-malinka.com/ 

V pátek v podvečer navrhuji vycházku do centra města(1.5 km), na ulici Krupowki. Večeře po 

návratu v „karczmie regionalnej Zowiyrucha“ vedle penzionu. Pak klasicky na penzionu 

probereme, jak jde život a dáme si třeba nějakou skleničku. Pokud nebude penzion 

disponovat nějakou společenskou místností, tak se holt budeme muset sejít na pokoji  

našeho prezidenta. Davide, mysli tudíž na pohoštění :o) 

Sobota 21.6. 

Odjezd od penzionu v 9.00 hodin . Jedeme 60 km do obce Červený Kláštor (SK). Tam 

zanecháme auta a budeme se cca 90 minut plavit na pltích po hraniční řece Dunajec až do 

Lesnice. Tam plavbu ukončíme a autobusem(mikrobusy) se vrátíme k autům. Při plavbě 

uvidíme to nejhezčí z Pieninského národního parku. Po návratu do Červeného Kláštora si 

dáme oběd ve stylové gorolské restauraci (výběr jídel pořešíme přes e-maily). Poté návrat do 

Zakopaného – 60km. Příjezd cca 15.00 hodin. Na sobotu budeme potřebovat unijní peníze. 

Plavba stojí na osobu 8 Euro, autobus nazpět 5 Euro,  plus peníze na oběd. 

http://www.1-pltnicka.sk/splav.html 

Pokud bude zájem, můžeme po návratu v odpoledních hodinách ještě absolvovat výlet 

pozemní lanovkou lanovkou na horu Gubalowku 1123m.n.m. Je odtud pěkný výhled na 

město a Tatry. Nebo lanovkou na Kasprowy Wierch 1985m.n.m.  Nebo návštěva areálu 

skokanského můstku Wielka Krokiew. Případně jen tak odpočívat v nějaké kavárně. Večeře a 

volný program. 

 

http://www.zakopane-malinka.com/
http://www.1-pltnicka.sk/splav.html
http://www.turistika.cz/mista/kasprowy-wierch-


Neděle 22.6. 

Odjezd od penzionu v 9.00 tatranskou magistrálou přes Ždiar a Tatranskou Lomnici na  

Štrbské pleso – 70 km. Výlet lanovkou na Solisko 1814 m n. m. Po návratu do Štrbského 

plesa(cca 13.00 hod.) ukončení srazu. 

Změna programu , třeba s ohledem na počasí vyhrazena :o) 

Zálohu jsem nevybíral, takže si vezměte hotovost v polské měně na ubytování a stravování 

plus Eura na Slovensko. Vyúčtování zálohy na penzion , kterou jsem hradil, pořešíme na 

místě. 

Mějte natankováno. 

Účastníci: 

Soukupovi 

Brožíkovi 

Šílovi  

Mejzlíkovi 

Bouse 

Klempovi 

Novákovi 

Malí 

Červenkovi 

Dolákovi 

Havlíkovi 

Novotní 

Štěpán Pulkrábek +1 

Robert Kačírek +1 

Pavel Vraný 

Omlouváme se, ale už není možné se přihlásit, ubytovací kapacita byla naplněna.  

Přejeme pohodové jarní dny a budeme se na všechny těšit.  

 

Katka a Petr 

777 083543 

 

 

 


