
                                                                                                           Uhřínovice dne 7.10.2020 

 
 
Vážení sportovní kamarádi.                                   

Blíží se čas příprav na zimní sezonu, a proto přicházím s nabídkou 
již 28. ročníku zimního zájezdu Šumava na běžkách 2021, který plánuji 
v termínu od 26. - 28. 2. 2021. Ubytování je rezervováno jako již 
tradičně v hotelu u Luhanů v Petrovicích u Sušice s polopenzí (V+S) 
pokoje se sociálkou. Maximální počet lůžek je 45. Přednost mají 
předem přihlášení. Dotazník prosím odeslat do 31. 12. 2020 pouze na 
níže uvedený e-mail nebo telefonicky. Přihlášení přes elektronický 
dotazník na stránkách BoJi již nebude možné. Dle zájmu uchazečů 
bude objednána odpovídající doprava a kapacita hotelu. Upřesňující 
informace na zájezd budou zaslány 30 dnů před akcí. Vše však závisí 
na tom, jaká bude situace a opatření ohledně COVID. 
 
Těším se na hojnou účast  
 
S pozdravem  
 
Martin Prachař 
 
tel. 737 924 515 
e-mail: mp.prachar@seznam.cz 
 
 
 
 
 
 

TERMÍN AKCE ÚČAST NEÚČAST POČET  

26. – 28.2.2021 Šumava na běžkách ANO NE  
 
Prosím o aktualizaci tvého spojení                     ……………………………………….     
                                                                            ………………………………….. 
                                                                            ………………………………….. 

       TELEFON…………………………………                                          
                                                              E-MAIL…………………………………... 
  



NABÍDKA  SPORTOVNÍHO  ZÁJEZDU 
„3 DENNÍ ŠUMAVA NA  BĚŽKÁCH“ 

VE  DNECH  26. – 28.2. 2021 (28.ročník) 
------------------------------------------------------------------------------ 

Ubytování: 2 noci v hotelu u Luhanů v Petrovicích u Sušice s polopenzí (V+S), 2 – 4 L 
pokoje se sociálkou. Přednost mají předběžně přihlášení. Kapacita ubytovací a 
dopravní je 46 osob!!! 

 
Doprava:  BUSEM   
 
Odjezd: v pátek   26.2.2021   v  5.00 hod.   Rychnov n.K. – nádraží BUS – staré vedle 
                                                                               LIDLU   
                                                             5.15 hod.   Slatina n.Zd. - u konzumu 
                                                             5.30 hod.   Vamberk - náměstí  
                                                             5.40 hod    Kostelec n.O. – u Zuzky 
         6.00 hod.   Týniště n.O. – náměstí 
       6.30 hod.   Hradec Králové – terminál BUS 
   
Návrat: v neděli  28.2.2021 do  22.00 hod. do míst nástupů  
 
Časový program:  dle sněhových podmínek až na místě 
 
Vezmi s sebou:   platné osobní doklady, pojištění, přezůvky, dobrou náladu !! 
 
Stravování: polopenze (večeře + snídaně) v místě ubytování, ostatní stravování z vlastních 
                        zásob nebo cestou v restauracích 
 
Cena:  2.700,- Kč / osoba (2x ubytování s polopenzí + doprava + režie) 
 
Přihlášky:  Pouze závazné s finančním vkladem (složenkou nebo na účet, do 
  platebního příkazu uveď svoje jméno). Zaplatit nejpozději do 20.2.2021 !!! 
                        
Pokud v době konání zájezdu budou pokračovat vládní nařízení, pro které se nebude 
moci uskutečnit, bude zájezd zrušen a peníze zašlu zpět. Sledujte stránky boji.   

 
 
na adresu:  Martin Prachař                     č.ú.: 168505969/0300     

      Voděrady – Uhřínovice 10        tel.   737924515 
                                          517 21 Týniště nad Orlicí           

     
 
 

 www.boji.webz.cz 
  email:  mp.prachar@seznam.cz 
 

Do roku 2021 pevné zdraví a vše nejlepší přeje 
Martin Prachař 

Uhřínovice dne 19.1.2021 
 
 


