
Vamberk 18.12.2006 
 
Vážení sportovní kamarádi,  
 
předem mého dopisu přijmi dík za Tvůj zájem a Tvé účasti na letním zájezdu po Evropě 2007. 
Vyhodnotil jsem Váš zájem a dávám tímto na vědomí konečné pořadí zájmu podle počtu zájemců na 
jednotlivé akce: 
 
1. místo   -   „ Podkarpatská Ukrajina “       35 zájemců 
2. místo   -   „ Povodím řeky Labe “    31     -//- 
3. místo   -   „ Pobaltské republiky “    25     -//- 
4. místo   -   „ Maďarsko “                      15     -//- 
5. místo   -   „ Turecko “              12     -//- 
   
Zvítězila Ukrajina, kterou tímto začínám připravovat na termín 29.6.2007 ( odjezd večerní hodiny ) do 
11.7.2006 ( návrat v noci ) – 12 denní zájezd. 
Navštívíme území, které u nás vyvolává vzpomínku na prvorepublikové Československo, 
Podkarpatskou Rus, ještě se zbytky nedotčené přírody, hluboké lesy, úchvatné Poloniny ( holé hřbety a 
vrcholy Karpat ), roztroušené osady, roubené salaše, pravoslavné kostely. 
 
Doprava:   při počtu 20 až 30 oso pojedeme busem Sor 35 s vlekem na kola. Zadní prostory busu  
                   budou využité pro bagáž. Při nižším počtu pod 20 osob pojedeme Mikrobusem s vlekem na  
                   kola. 
 
Ubytování:  ve vlastním stanu, spacák, lehátko v kempech, u soukromníků, v levných penzionech a       
                     hotelech. 
 
Program:   - noční přejezd na Východní Slovensko, kemp 1 noc, turistika, kolo 
                   - přejezd na Ukrajinu, 10 dní po Ukrajině 
                   - pěší turistika tím nejhezčím, Poloniny, samoty, vesnice 
                   - cykloturistika kouty Karpat  
                   - navštívíme města Užhorod, Mukačevo, Černivci, Ivanofrakovsk, Lvov 
                   - navštívíme vesničku Koločavu, hřbitov Eržiky a Nikoly, Četnická hospoda, muzeum I.  
                    Olbrachta 
                   - jezero Sinevir - koupání 
                   - Solotvina, střed Evropy, koupání v solném jezeře 
                   - další přírodní, kulturní a technické zajímavosti 
 
Cena:   cca 6.500 - 7.500,- Kč/osoba ( doprava bus, kolo, kempovné, poplatky, režie, 2x ubytování  
             Slovensko, 9x ubytování Ukrajina ) 
 
Upřesňující informace:  a přesný plán cesty bude doručen Vám všem, kteří jste se přihlásili  
                                         předběžně na zájezd „ Zakarpatská Ukrajina “ do 28.8.2007! 
 

Jsem s pozdravem  a těším se na nové nepoznané. 
 

 
Krásné pohodové Vánoce 2006, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti do roku 2007 

 
Přeje 

 
 
T+F  494 541 784                                                                                                         Bohouš Jindra 
         603 285 654                                                                                                        Struha 791 
www.boji.webz.cz                                                                                                         517 54  VAMBERK 
Bohuslav.Jindra@seznam.cz 

http://www.boji.webz.cz/
mailto:Bohuslav.Jindra@seznam.cz


NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU 
“POZNÁNÍ PODKARPATSKÉ UKRAJINY 2007“ 

TERMÍN 29.6.-11.7.2007 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Autobusový zájezd pro pěší turistiku, cykloturistiku a poznání Ukrajinských Karpat, území, které se váže na 
vzpomínky prvorepublikového Československa, Podkarpatskou Rus, se zbytky nedotčené přírody, hluboké lesy, 
mohutné hory, úchvatné poloniny ( holé hřebeny hor ), roztroušené osady, roubené salaše, pravoslavné kostely. 
Poznáme historii, kulturu, život v těžkých podmínkách hor, přírodní zajímavosti, hory atd. 
 

Ukrajinští zákonodárci odsouhlasili v roce 2006 zákon v silniční dopravě, který zakazuje autobusům po 
Ukrajinských silnicích přepravovat přívěsy a vleky. Tuto ověřenou informaci nám zaslala firma ČESMAT Praha. Takže 
vlek na kole nemůžeme použít. 
 

Proto jsme dohodli s našim dopravcem úpravu busu pro přepravu max.12 kol, která budou uložená v silné 
lepenkové krabici, která ochrání kola proti nárazům a možnému poškození dopravou. Krabice budou rozměrově 
jednotné. 
 

Samozřejmě úprava busu pro kola znamená snížení počtu možných účastníků, proto se z důvodů spravedlivé 
dělby cena za dopravu připočte částka + 1.000,- Kč za kolo ( přeprava + ochranný kryt – krabice ).  
 

Podrobnosti k přepravě kola vysvětlím vážným zájemcům individuálně. 
 
Ubytování: ve vlastních stanech, spacáku na tábořištích, kempech, ubytovnách, v levných hotelech penzionech, 

ale i nadivoko v přírodě ( 1x noc bus, 11x stan )  
 
Doprava: bus Karosa C956 ( max.30 osob + 12 kol ), podle počtu přihlášených ( min.počet 25 osob ) ( max.počet 

30 osob ), při nižším počtu osob zajistíme mikrobusy. ( bez kol, pouze pěší turistika ). 
 
 
Odjezd: v pátek 29.6.2007 v podvečerních hodinách, hodina odjezdu a nástupní místa budou upřesněna dle 

přihlášených v doplňujícím programu zájezdu, který přihlášeným zašlu do 30.5.2007. 
 
Návrat: ve středu 11.7.2007 v pozdních nočních hodinách do nástupních míst. 
 
Stravování: z vlastních zásob a vlastního kapesného. V doplňujícím programu zájezdu určím jednotlivé skupiny 

osob na vařiče a nádobí. Neberte stravu podléhající zkáze. Vezmi stravu střídmou balenou v lehkých 
obalech. Na Ukrajině jídle levnější jak v Česku, můžete dokupovat čerstvé.  

 
Vezmi s sebou a zajisti si: 

- lehké nepromokavé oblečení + dobrý stan + spacák 
- minimálně 250 EUR finanční hotovost ( možnost kontroly policií na hranicích ), částku použijete na své 

nákupy potravin, vstupné, osobné zájmy atd. Z této částky budu na Ukrajině vybírat 100 EUR na 
kempovné + ubytování + parkovné + poplatky atd. 

- platný cestovní pas 
- pojištění léčebních výloh včetně úrazu a cestovního pojištění + komplexní pojištění 
- hudební nástroje 

Cena:  - při počtu 35 osob bude cena cca 6.500,- Kč/osoba 
- při počtu 25 osob bude cena cca 7.500,- Kč/osoba  
- cena za přepravu kola a obal na kolo+ 1.000,- Kč/kolo 

  ( doprava bus, silniční poplatky, ubytování, režie ) 
  - závazná přihláška se zálohou 4.000,- Kč/osoba v termínu přihlášek 

- 100 EUR se bude vybírat na Ukrajině od každého účastníka zájezdu ( na platbu ubytování atd.) 
  - vyrovnání skutečné ceny zájezdu se provede do 30.7.2007. 
  - cena potravin na Ukrajině levnější jak v Česku. 
 
Zajišťujeme: - bufet v buse ( káva, čaj, pivo ) 

- společný stan – slouží jako kuchyň a jídelna 
- mapy Ukrajiny + mapy horstev zajistíme pro každého účastníka v ceně zájezdu  



Časový program: 
Pá 29.6.2007 - odjezd v podvečer přes Čechy, Moravu, Slovensko 
So 30.6.2007 - ráno hranice Ukrajiny, ½ denní přechod Poloniny Runa 
Ne 1.7.2007 - bus, Užhorod, Dřevěné vesnice v Polonině Runa do Volouce 
Po 2.7.2007 - přechod Poloniny Boržava, někteří 1 den, někteří 2 dny do Mežhorie 
Út 3.7.2007 - bus, okružní jízda mezi Poloninou Boržava a Runa 
St 4.7.2007  - volný den v Siněvirském parku, muzeum Vorařství, Siněvirské jezero, Kolčava 
Čt 5.7.2007  - 1 denní přechod Poloniny Krásná, návrat do Kolčavy 
Pá 6.7.2007 - bus přejezd, lázně Šajany, solné doly Solotvina, jezero koupání 
So 7.7.2007  - 1 + 2 denní přechod Poloniny Svidovec 
Ne 8.7.2007 -  -  dtto -  + přejezd bus Podhůřím do Rachova a Vorochty 
Po 9.7.2007 - 1 denní výstup na Poloninu Černohorskou, nejvyšší vrchol Karpat Hoferku 
Út 10.7.2007 - bus poznání město Nano-Frankovsk a město Mukačevo 
St 11.7.2007  - návrat domů 
 
Při vlastním zájezdu si budete moci upravit program dle počasí, každý den je několik možností. 
Doplňující informace k zájezdu zašlu všem přihlášeným do 31.5.2007! 
 
 
Přihlášky: pouze závazné s finančním vkladem 4.000,- Kč, které poukážete nejpozději do 15.5.2007 na adresu: 
 

Bohuslav Jindra   čú. 1404416-664/0600 
Struha 791    tlf 494 541 784 
517 54  Vamberk   603 285 654 

 
Těším se na nové nepoznané! 

 
Zdraví Bohouš Jindra 



UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE PRO ZÁJEZD 
 „ POZNÁNÍ PODKARPATSKÉ UKRAJINY 2007 „ 

29.6. – 11. 7. 2007 
 
Autobusový zájezd určen pro pěší a cykloturistiku za poznáním nejhezčích přírodních a historických lokalit Zakarpatské 
Ukrajiny, území prvorepublikového Československa.. 
 
UBYTOVANÍ: ve vlastních stanech, spacáku na tábořištích, ubytovnách , penzionech 

( 1x noc BUS, 11x stan, lůžko ) 
 
DOPRAVA:   BUS Karosa C 956 ( max. 32 osob + 12 kol ) 
 
PŘEPRAVA KOL:  kola budou uložená v silné lepenkové krabici ( délka 185 cm, šíře 26 cm, výška 120 cm ). Do 

této krabice zasuneme kolo celé, při ukládání musíte odšroubovat pedály a řidítka, které si 
zabalíte do bublinkového igelitu ochrana proti poškození ) a vložíte do své krabice. 

 
ODJEZD: v pátek 29. 6. 2007 17:00 hod. - Náchod nádraží ČD + ČAD 

17:30 hod. - Rychnov nad Kněžnou nádraží ČAD 
18:00 hod. - Slatina n. Zd. U Konzumu 
18:30 hod. - Vamberk náměstí 
19:00 hod. - Kostelec nad Orlicí u Sahulů 
20:00 hod. - Hradec Králové u Novotnů 

 
NÁVRAT: ve středu 11.7.2007 ve večerních hodinách do míst nástupů 
 
ZAJISTI SI SÁM: každý účastník zájezdu si zajistí u své nemocenské pojišťovny pojištění na  

cesty + úraz + léčebné výlohy na celou dobu zájezdu tj. od 29.6. do  
11.7.2007. Upozorňuji, že Ukrajina není v Evropské unii. Pojistnou  
smlouvu vezmi s sebou včetně karty své pojišťovny. 

 
ZAJIŠŤUJEME: 1) v buse bufet ( káva, limo, pivo, atd. ) 

2) velký stan ( přístřešek na vaření ) 
3) mapy + průvodce Ukrajinských Karpat zajišťuji pro každého účastníka 
( nebo rodinou dvojici ) 
4) gumové nafukovací čluny pro 3 až 5 osob, pádla, vesty 
 

 
VEZMI S SEBOU: 1) oblečení + osobní věci do cestovní tašky. Šetři prostor, omez váhu zavazadel, neber 

zbytečnosti! 
2) vlastní potraviny v tašce, neber stravu podléhající zkáze, doporučuji stravu instantní 
v lehkých obalech. Přísný zákaz vlastního piva + minerálních vod!! Na Ukrajině se dají 
potraviny dokoupit a cenově jsou levnější. 
3) stan + spacák + karimatka 
4) dobré oblečení včetně nepromokavého s dobrou trekovou obuví. Od všeho vezmi jen to 
nejnutnější, prádlo se dá přeprat. 
5) vařiče + nádobí + kanistr na vodu. Doporučuji jednotlivé skupiny na vařiče, domluvte se 
mezi sebou: 
  a)  Hanková + Habrová + Šobr 
  b)  Novotní + Ehlová 
  c)  Grosmanovi 
  d)  Provazníkovi + Kouřil 
  e)   Kokeš + Balousovi 
  f)  Sahulovi + Šenke 
  g)  Jindrovi + Janečkovi 
  h)  Stárkovi + Šrolová 
  i)  Morávkovi + Čižinský + Plevák 
6) malé mini skládací stoličky + stoleček 
7) pojištění na úraz + léčební výlohy + karta pojišťovny 
8) svoje léky, toaletní papír, léky na průjem, antibiotika, obvazy, náplasti 
9) minimálně 250,- USD ( na výhodnější kurz směny ) na osobu nebo k poměru jiná měna ( 
možnost kontroly policií na hranicích ), nebo kartu na směnu ( ověřte si, které směňují 
v bankách na Ukrajině ). Po překročení ukrajinské hranice bude od každého vybráno 100,- 
USD na ubytování, parkovné, atd. Ostatní použijete na svou osobní potřebu. 
10) hudební nástroje, fotoaparáty, videokamery 



11) kolaři si vezmou velký klíč na povolení a dotažení pedálů ( nauč se doma povolovat 
pedály, vyšroubovat řidítka z rámu a vše zabalit do bublinkového igelitu proti poškození ) 
12) 1 x 0,5l vodky atd. Bude vybráno od každého účastníka zájezdu. 

 
PŘÍSNÝ ZÁKAZ: !!! Neber vlastní pivo, limo, vody, tyto věci nabízí bufet bus!!! 

!!! Neber velké skládací židle a velké stoly!!! 
 
CENA: 1)  při stávajícím počtu účastníků 32 osob bude cena cca 6.500 Kč/osoba ( doprava bus + kempovné + 

poplatky + režie ) + 1.000,- Kč/přeprava + obal kola, cena se může navýšit při snížení počtu účastníků. 
2)  závazné přihlášky se zálohou 4 000,- Kč/osoba + 1.000,- Kč/kolo, nejpozději do 10.6.2007 níže 
uvedenou adresu! 
3)  konečné vyúčtování ceny zájezdu bude provedeno do 31.7.2007. 

 
PŘIHLÁŠKY: pouze závazné s finančním vkladem – záloha 4 000,- Kč/osoba + 1.000,- Kč/kolo, které poukažte 

nejpozději do 10.6.2007 na adresu: 
 

Bohuslav Jindra č.ú. 1404416-664/0600 
Struha 791 tel. + fax   494 541 784 
517 54  Vamberk 603 285 654 

 
www.boji.webz.cz 

Bohuslav.Jindra@seznam.cz 
 
 
Těšíme se na nové nepoznané 

                  Zdraví Bohouš Jindra 

Časový program: 
 

Pá 29.6.2007 odjezd odpoledne přes Čechy, Moravu, Slovensko 

So 30.6.2007 ráno Ukrajina, přechod poloniny Runa 

Ne 01.7.2007 Bus + kola Užhorod, dřevěné vesnice v polonině Runa do Volovce 

Po 02.7.2007 přechod poloniny Boržava, 1 nebo 2 dny do Mežhorie 

ÚT 03.7.2007 Bus + kola mezi poloninou Boržava a Runa 

ST 04.7.2007 volný den pro pěší + kola v Siněvirském N.P., muzeum, jezero, Koločava 

ČT 05.7.2007 přechod poloniny Krásná, návrat do Koločavy 

PÁ 06.7.2007 Bus + kola lázně Šajany, solné doly Solotvina, koupání jezero 

SO 07.7.2007 1 + 2 denní přechod poloniny Svidovec 

NE 08.7.2007 dtto               + Bus + kola podhůřím do Rachova a Vorochty 

PO 09.7.2007 výstup na nejvyšší vrchol Karpat na Hoverlu v polonině Černohorské 

ÚT 10.7.2007 Bus + kola poznání města Ivano-Frankovsk a město Mukačevo 

ST 11.7.2007 návrat domů 

 

Při vlastním zájezdu se budete moci upravit program. Podle počasí a nálady, každý den je několik možností. 

 

 

Těšíme se na nové nepoznané ! 
 

Zdraví Bohouš Jindra 
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