
P o z v á n k a  
Na 13. ročník přátelského zakončení 

 sezóny 2006 
24. -  26.11.2006 

 
Určeno: pro všechny příznivce dobré zábavy kamarádského posezení, kteří si chtějí  

odpočinout od každodenního životního shonu. 
 
Termín: pátek 24.11.2006 až neděle 26.11.2006 na chatě Šajtava ve Zdobnici v Orl. h. 
 
Program: 1) večerní - promítání diapozitivů, fotek, videa z toulek světem. Časový limit  

max 30 min na jednu produkci. Pokud je produkce delší, bude  
rozdělena na dvě části ( 1. část v pátek + 2. část v sobotu ). 
 -„ Namibie “ CD FOTO Pavel Grosman 
 -„ Altaj “ DIÁKY Pavel Grosman 
 -„ Jeseníky inverze “ CD FOTO Přemek Kokeš 
 -„ Český ráj na kolech “ CD FOTO Přemek Kokeš 
 -„ Skalisté hory “ VIDEO Karel Seidl 
 - „ Holandsko kola “ CD FOTO Mirka Sahulová 
 „ Jižní Amerika “ CD FOTO Mirka Sahulová 
 -„ Výstup na Elbrus “ CD FOTO Václav Morávek 
 -„ Provánc Francie kola “ CD FOTO Milič Světlík 
 -„ Kraličák na kole “ CD FOTO Josef Tuček 
 -„ Slovensko na kole “ CD FOTO Josef Tuček 
 -„ Kréta poznání “ CD FOTO Pavel Švadlena 
 -„ Krušné hory zima “ CD FOTO Jiří Stárek 
 -„ Opavsko na kole “ CD FOTO Jiří Stárek 
 -„ Inka Trail po Peru “ CD FOTO Bohouš Zemánek 
 -„ Austrálie “ CD FOTO Láďa Pešek 
  

Program promítání: pátek 24.11.2006 – 20:00 – 23:00 hod. 
Sobota 25.11.2006 – 16:00 – 19:00 a 20:00 – 22:00 hod. 

 
Večerní volná zábava:  pátek  24.11.2006 – 23:00 až …… 

sobota 25.11.2006 – 22:00 až …… 
 

Každý večer po promítání je volná zábava. Vezměte sebou hudební nástroje !!! 
 

2) fotosoutěž  - vyhlašuji na téma: 
A) „ Moje nejhezčí foto “ 
B) „ Vždy s úsměvem “ 

Přivezené FOTO bude vystaveno po 2 dny na Šajtavě a v sobotu večer budou vítězové 
odměněni. 

3) celodenní   - turistika málo známými kouty Orlických hor 
- cykloturistika  
- běžkování 

 
Ubytování:  - na lůžku s povlečením v horské chatě Šajtava  

- teplo + teplá voda 
- přezůvky s sebou !! 

 



Stravování:   - plná penze ( večeře, snídaně, oběd ) 
- večerná bufet ( jídlo + pití, do vyprodání zásob ) 

 
Doprava:  - individuální – při sjízdné cestě bude značeno terčíky OB z křižovatky  

Kačerov až k chatě Šajtava 
při nesjízdné cestě na Šajtavu, je možno parkovat auta na silnici u křižovatky 
v Čertově dole ve Zdobnici v Or. h. , odtud bude cesta pro pěší značena terčíky OB 
směr Šajtava, baterku s sebou !! 

Úhrada pobytu: 1 den  +  370,-Kč ( ubytování + plná penze + režie ) 
2 dny  +  740,-Kč (                     dtto                        ) 
+ 30,-Kč /večer ( pro ty, kteří přijdou pouze na čumendu a nemají placen 
pobyt, doporučená částka na režii )  

 
Vezni s sebou:  - vlastní fotky, diáky, videonahrávky 

- vybavení na sportovní vyžití 
- baterku na cestu 
- přezůvky  
- hudební nástroje 
- dobrou náladu 
 

Přihlášky:  závazné včetně platby do 19.11.2006 na účet 1404416-664/0600 
nebo na adresu: 
Bohuslav Jindra,  
Struha 791, 517 54 Vamberk 
 
T + F:  494 541 784, 603 285 654 
www.boji.webz.cz 
Bohuslav.Jindra@seznam.cz 

 
 

 Těšíme se na shledání  v Orlických horách 
Zve 

Bohouš Jindra 
 
 


