
Vážení příznivci lodní dopravy na Dalešické p řehradě. 
 
Od roku 2015 provozujeme na Dalešické přehradě i půjčovnu lodí  
V naší flotile přibyly i  
1x hausbot  
3x mořský/jezerní kajak (2x jednomístný,  

1x dvoumístný) 
 
A proto vyhlašujeme  
 
SOUTĚŽ o plavbu ZDARMA   
 
pro ty, kteří nám zašlou návrhy na jména pro tato 
plavidla. 
 
1) Vítězné jméno pro hausbot pak zajistí pro celý 
kolektiv  plavbu lodí HORÁCKO zdarma. . 
Jednotlivec  pak obdrží Rodinný lodní lístek. 
2) Vítězná jména pro kajaky pak zajistí pro 
všechny v  volné lístky na plavbu lodí 
Každý se může účastnit soutěže zasláním 
jakéhokoliv počtu jmen.  
 
Návrhy od Vás, Vašich dětí, žáků či studentů ale i 
seniorů či jiných kolektivů prosím posílejte do 
pátku 17.4.2015  na email soutez@aikon.cz 
V období  18. – 26.4.2015 vybere komise složená 
za zástupců provozovatele lodní dopravy a místní 
samosprávy nejhezčí jméno pro jednotlivá 
plavidla. 
V případě, že vítězný návrh bude navržen vícekrát, bude vítěz vylosován. 
 
Pokud se chcete vyjádřit i graficky tak nám můžete zaslat obrázky těchto lodí (na zadní stranu uveďte 
jméno a věk) na adresu: AIKON, s.r.o., Bratislavská 50, Brno 602 00 nebo můžete obrázky doručit na 
IC Kramolín nebo přímo na palubu lodě HORÁCKO – v příloze je plavební řád na letošní jaro. 
 
Vítězné obrázky odměníme drobným dárkem a rodinným lodním lístkem a budou vystaveny i na lodi 
HORÁCKO. 
 
Všechny vítězné kolektivy i jednotlivce pak uvedeme na stránkách www.dalesickaprehrada.cz a 
zároveň je i s ostatními pozveme na slavnostní křest, který proběhne 9.5.2015 v odpoledních 
hodinách. 
 
Samozřejmostí je, že pokud si objednáte plavbu pro kolektiv vašich dětí dopředu a vyhrajete soutěž, 
tak rovněž poplujete zdarma. 
A pokud si objednáte plavbu a nevyhrajete, tak i tak Vás rádi přivítáme na palubě lodě HORÁCKO. 
Podrobnosti o plavbách naleznete na http://www.dalesickaprehrada.cz/ . 
 
 
S přáním hezkého dne 
  

Milan Jahoda 
loď HORÁCKO 
lodní doprava Dalešická přehrada 
+420 739 08 58 58 
lodni-doprava@aikon.cz 
www.dalesickaprehrada.cz 
http://www.facebook.com/lodni.doprava.dalesice 

 


