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PPPP 99..--1100..  1100..  22000044
Druhý víkend v øíjnu se konal pod taktovkou Foxklubu Praha poslední letošní závod
Národního Žebøíèku - Pohár Pøátelství. Centrum akce bylo v kempu Duha nedaleko
Rožmitálu pod Tøemšínem. Mým zámìrem není hodnotit ubytování, pøesto si neod-
pustím pár poznámek:
1) Asi nejvíc mi vadil místní "Konsumní lístek". Pochopil bych jeho potøebnost v
podniku s rušnìjším provozem, ale tady… Mìl jsem docela strach, že v pøípadì ztráty
mì má 2 piva a jedna kola pøijdou zatracenì draho. O kvalitì obsluhy a místního
zlatavého moku snad ani nemá smysl psát…
2) Další specialitkou byla zdejší voda. Se svým obsahem železa by mohla smìle
konkurovat daleko všem vìhlasným minerálkám, a to nemluvím o krásné zakalené
barvièce. Výdrž teplé vody mi nepøísluší komentovat, jelikož já osobnì jsem se po oba
dny sprchoval cca první, a tak jsem s tím problém nemìl:
3) Podtrženo seèteno: nepochopil jsem, jakým kouzlem se do názvu místního
zaøízení propašovalo slùvko "penzion". Pár už jsem jich totiž vidìl a v nìkolika i byl:

Naštìstí jsme se ale této akce zúèastnili èásteènì i kvùli závodùm, které se myslím
vydaøily. Trošku zvláštní bylo losování startovních listin. Tøeba já jsem startoval v obou
závodech s Vìrkou, Jarda šel do lesa dvakrát první: a Iva pro zmìnu dvakrát poslední
(teda aspoò myslím:). Po oba dny se bìželo na stejné mapì Tøemšín 826.7 (byla k mání
v mìøítku 1:15000 i 1:10000) s cílem v centru a start se chodilo pìšky. V sobotu byl pro
kategorie MD10-13 na poøadu závod na dvoumetru a na ostatní èekala osmdesátka.
Trochu nepøíjemné bylo nìkolikeré odložení startu, který se nakonec opozdil o 45minut.
Tøeba já jsem dobìhl na start nalehko a pak jsem docela mrznul. Terén byl pomìrnì
nároèný, èlovìk musel být stále ve støehu a dívat pod nohy. Jenom se to nesmí pøehánìt,
viï Toníku: Co se týèe osmdesátky, tak pro naši kategorii byla tra• postavena opravdu
zajímavì a nabízela nìkolik voleb poøadí. To bohužel neplatilo pro ostatní, kde se vždy
nabízela jediná správná varianta (aspoò to tak teï vidím pøi pohledu do mapy). O
dvoumetrové trati toho moc nevím, takže nemùžu sloužit: Každopádnì jsme dopadli
moc dobøe a posbírali øadu cenných umístìní.

Zbytek dne byl i pøes únavu velmi aktivní. Odpoledne dávali v televizi fotbal a tak
jsem samozøejmì nesmìl pøed obrazovkou chybìt. Veèer jsem se pak zúèastnil super
ping-pongové obíhaèky, kde nás v jednu chvíli bylo snad 15 a hrálo se vším možným -
od uèebnic, po vrchní èásti stojných popelníkù…

A už tu byla nedìle a s ní závod na osmdesátce pro dìti (omlouvám se hrdým ne-
dìtem:) a dvoumetr pro dospìlé. První krize mì pøepadla už cestou na start, kde bylo na
1,5km asi 5 fáborkù, tak jsem trochu pohledal. Tra• už nenabízela tolik variant jako
vèera, ale vysílaèe pøekvapivì docela mìøily. O dìtské trati opìt nic nevím (teda vidìl
jsem ji), takže bohužel… Každopádnì jsme dopadli stejnì jako v sobotu výbornì a
mohli se tak tìšit na odpolední vyhlášení. Na nìm jsem posbírali, co se dalo a mohli se
spokojenì vydat na cestu domù. Škoda jen, že Ford nakonec neøídil Vlk. Tolik mrtvých,
to by na Novì jistì ocenili:

Tím nám skonèil letošní seriál závodù Národního žebøíèku. Každý si jistì sám pøe-
bere, zda byl se s vými výkony spokojen a kde má ještì rezervy. Máme celou zimu pøed
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sebou, a tak se dá udìlat hodnì práce. Nejde ale o to, nabìhat co nejvíc kilometrù -
hlavnì nás to musí bavit! Tom        
A ještì výsledky:
Sobota: 
M40 1.Mareèek Jiøí, 2.Fekiaè Jozef, 7.Fráòa Pavel, 11.Látal Miroslav;  M20E 1.Hikl
Tomáš, 9.Hrazdil Tomáš, 10.Jan Žižka;  D35 1.Koporová Anna(GOS), 5.Mareèková Iva,
12.Látalová Alexandra, 13.Fekiaèová Mária;  D20 1.Omová Michaela(FTU), 2.Mat-
ulová Iva, 3.Fuèíková Hana, 7.Fráòová Pavla;  M20 1.Baxa Jan(ELB), 3.Matula Petr,
16.Hajn Jaroslav;  D16 1.Hrušková Lenka(GNM), 2.Procházková Lucka, 5.Fekiaèová
Mirka;  M16 1.Stehlík Ondøej, 2.Vlèek Ondøej, 5.Locker Jiøí;  D13 1.Skládanková
Terka, 4.Mezuláníková Vìrka, 5.Mareèková Zuzka;  M13 1.Javorka Lukáš(HVS),
4.Peèenka Ondøej, 10.Plucar Vojta, 12.Vlèek Jan, 13.Fekiaè Jozef, ml.;  D10
1.Mareèková Míša, 6.Fráòová Kristýna

Nedìle:
M40 1.Javorka Karel(HVS), 2.Mareèek Jiøí, 3.Fekiaè Jozef, 6.Fráòa Pavel, 10.Látal
Miroslav;  M20E 1.Fuèík Karel(GOS), 2.Hikl Tomáš, 6.Hrazdil Roman;  D35 1.Šrùtová
Marcela(ASP), 4.Mareèková Iva, 10.Látalová Alexandra, 11.Fekiaèová Mária;  D20
1.Omová Michaela(FTU), 2.Matulová Iva, 3.Fuèíková Hana;  M20 1.Matula Petr,
6.Hajn Jaroslav;  D16 1.Hrušková Lenka(GNM), 3.Procházková Lucie, 6.Fekiaèová
Mirka;  M16 1.hádejte kdo, 7.Locker Jiøí, 9.Vlèek Ondøej;  D13 1.Jelínková
Šárka(ASP), 3.Mareèková Zuzka, 4.Mezuláníková Vìrka, 5.Skládánková Terka;  M13
1.Mlejnek Ondøej(FTU), 2.Vlèek Jan, 9.Peèenka Ondøej, 14.Plucar Vojta, 15.Fekiaè
Jozef, ml.;  D10 1.Zachová Lucie(ASP), 3.Mareèková Míša, 8.Fráòová Kristýna

...Hilleroed (severnì od Kodanì) 31.7. - 2.8.2004
Bylo to pro mì nìco úplnì novýho - jinej terén, prostøedí, ... Nikomu jsem tam

nerozumìla. Už to mì hodnì dìsilo.Na start se neodjíždìlo jako normálnì autobusem,
ale každý svým autem, takže z tábora vyjela kolona aut. Celkem 32 závodníkù ... no, na
to, že je to mistrovství ètyø zemí, je to celkem málo. 

Do pøípravy se chodilo, jak kdo chtìl, zhruba minuty pøed startem. Všichni
hledali všechno a nebyl maják. Ostatní byli v pohodì a mìli všechno v poøádku, zato já
jsem ještì na startu nevìdìla, kdy vlastnì startuju, takže do pøípravy jsem se dostala asi
minutu pøed startem. Naštìstí mapy jsme dostávali už na snídani, takže mìl každý dost
èasu na zakreslení startu a cíle. 

Pøes poèáteèní problémy jsem pøecejen òák odstartovala, rozmìøila jsem a
vydala se smìrem k první lišce. Cestou jsem potkala ta•ku, kterej mì pøekvapil tím, že
nejsou lampiony, ale pouze vysílaèe, dobøe skryté v hustnících a zahrabané do vìtví a
listí. No skvìlý! :(  (Poznámka ta•ky: Milá Zuzanko, jsi sklerotik. Bylo to uvedeno v
rozpravì a výslovnì jsme se o tom bavili.)

NNoorrddiicckkØØ  mmiissttrroovvssttvví......



Pøesto jsem prvním tøi lišky našla skoro bez problémù. Až na to, že u té druhé kon-
troly byly kapradiny vysoké až nad hlavu. 

U té ètvrté lišky mì zaèaly zrazovat nohy. A u pátém jsem už šla. Koneènì jsem
ji taky našla, jenže jsem si uvìdomila, že vlastnì vùbec netuším, kde jsem. Jediný, co vím,
že okolo mì je dost hustej hustník. No, super. Jestli se dostanu do cíle, abych stihla veèeøi,
budu ráda. Ale pak mì napadlo - co blázním, vždy• jsou teprve dvì hodiny a když nebudu
tak zmatkovat, tak se do cíle òák dostanu. 

Najednou jsem uslyšela za sebou zvuky jako když se nìkdo prodírá smìrem ke
mnì... Urèitì úchylák! Napadlo mì hned... Ach jo, budu muset pro pøíštì krotit svoji buj-
nou fantazii. Byl to závodník stejnì jako já a snažil se dostat do cíle. Tak jsem se tam v
závìsu za ním dostala taky. A s docela dobrým èasem.

Hmm, to bych mohla možná být i do pátýho místa - pomyslela jsem si. To jsem
ovšem netušila a ani v nejmenším by mì nenapadlo, že budu dokonce první! Ti ostatní to
museli buï hroznì pokazit nebo jsem já mìla hrozný štìstí. Každopádnì mnì veèer na krku
visela medaile za 1. místo. Hurá! Zuzka Mareèková

Asi bych mìla popsat dvoumetrový závod zase já, když už se Zuzka vysílila
osmdesátkou. Bohužel skleróza mi brání v souvislých vzpomínkách, a tak jen útržkovité
poznámky:

Tento dvoumetr se vyznaèoval tím, že do poslední chvíle jsem bìhem závodu
mìnila naplánované poøadí kontrol. Trojka byla jasná hned ze zaèátku a tím veškeré jisto-
ty konèily. Bìhem cesty na jednièku jsem vzala ètyøku a ještì pøed ní odskoèila nepláno-
vanì na najednou velmi silnou dvojku. Prostì zmatek. Závìreèná pìtka mìla být pùvodnì
nìkde uprostøed sbíraných lišek. 

Pøesto nebo právì kvùli tomu neustálému pøehodnocování poøadí kontrol se mi
zøejmì  povedlo zvolit ideální cestu a zvítìzit.

Ještì pro poøádek - Všechny ženy závodily pouze v jediné kategorii zahrnující vìk
od 12 (Miška) do zhruba 60 let, možná více. Tra• mìøila vzdušnì skoro 9 km. Jirka ve své
kategorii vymlátil obì pásma. A Miška jako nejmladší úèastník Mistrovství byla na 5. a
6.místì.
Závody byly moc pìkné, prostøedí pøátelské a neformální, témìø rodinné. A nebyly tam
žádné kopce! A• žije Dánsko! Iva Mareèková

...Krakonošùv trek - Žacléø 17. - 19. 9. 2004
Pro neinformované - v podstatì se jedná o horský orientaèní bìh ve dvojicích s povinnou výbavou

(stan, spacák, vaøiè, obleèení a jídlo na dva dny). 
Tentokrát se nám povedlo obloudit ještì Lucku Procházkovou a Majku Mareèkovou (moji bájeènou

švagrovou) a ještì další dvì dvojice - Regnery (pøijeli i s Toníkem) a Kliglovy z Brna (Laïa Kligl bìhal lišku v
80.letech ještì za SZTM Brno). 
SK Radiosport startoval tedy v nebývale silné sestavì. 
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SSppoorrttoovvnní  ttrreekkkkiinngg......
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První den probìhl bez vìtších problémù. Jen Jirka úpìl "Moje koleno!", které si narazil na
Mistrovství svìta. Je pravda, že v tom su•ovisku ze Špièáku úpìli asi všichni. 
Všechny dvojice jsme se po více èi ménì hodinách rychlé chùze/bìhu sešly na bivaku. První byli Šumáci
(manželé Šumberovi) s èasem asi 4 hodiny, my za nimi o 13 minut, po nás 25 minut Šimkovi. Pak za 2
hodiny další dvojice a nìkteøí více než 5 hodin po nás už za tmy tìsnì pøed koncem limitu, tj. v 20.00
hodin.

Bivakování a sobotní veèer je na sportovním trekkingu nejpøíjemnìjší èást celé akce. Dobré jídlo
(které sis donesl na hrbì a sám uvaøil), stan se spacákem lákavì rozbaleným (jaká slast do nìj zalézt, když
nohy jsou plné otlakù a puchýøù ze sebelepších bot), vybraná spoleènost stejnì postižených bláznù, zelená
louka s vedle pasoucím se stádem koní a nad vším blankytnì modrá obloha a høejivé slunce.
Až kýèovitá romantika veèer pokraèuje velkým táborákem s domácími klobásami, uzeným (a• žije zdravá
výživa) a nejoblíbenìjším iontovým nápojem všech orien•ákù (pivovar Trutnov je zøejmì jedním ze spon-
zorù akce). 

Trampská kapela hraje slaïáky z mládí a všichni si neskuteènì užíváme. Blíží se však pùlnoc a
s ní i tvrdá realita. Noci jsou chladné a nepomáhá ani teplé spodní prádlo. Budíèek ještì za šera v 6.00
hodin taky nedodá na køepkosti. Jako druzí ve své kategorii vyrážíme v 7.13 s hendikepem 13 minut na
Šumáky. 

Po zákresu kontrol je patrno, že k lámání chleba mùže dojít už na první kontrole. A skuteènì -
závodníci se zde dìlí na turisty a orien•áky. Orien•áci profesionálnì mapují, odboèují ze znaèky a øežou to
volným terénem na "soutok potokù" - kde ovšem žádná kontrola není. Turisté pokraèují po znaèce,
zacházejí si skoro kilometr a zcela náhodou kontrolu potkávají vysoko nad zákresem. 

I my odboèujeme ze znaèky. Prodíráme se k potoku radìji mnohem výš, než oèekáváme soutok.
A teï pøesnì po potoce, abychom kontrolu nepøehlédli... Brodíme bahnem, kloužeme po zadku po strmých
svazích okolo potoka, ale kontrola nikde. Dole je už jasné, že kontrolu stavitel zøejmì umístil mapovì špat-
nì a teï "Hledej, Šmudlo!" Jdeme zpìt po cestì kousek od potoka a procházíme až nad místo našeho
pøipojení se k nìmu. Samozøejmì, že je tam - 300m výš. 

Je to tu jak na Václaváku (je tady celý zbytek hendikepu). Jirka zuøí. Nechali jsme tam dobrých
40 minut a všechny nadìje. Šumáky nevidíme, asi soutok našli bez zdržení. A právì nás míjí Šimkovi, kteøí
na nás mìli ztrátu asi pùl hodiny. Zatracenì!
Ostatní kontroly nacházíme bez problémù. Jediná potíž je v mých nohou. Nìjak stávkují. Jdu už jako kaèe-
na a jen silou vùle, která beztak ochabuje, zdolávám tra•. Chùze z kopce je nekoneèným utrpením. V tomto
okamžiku nejhlubší deprese potkáváme dvojici z naší kategorie. Domlouváme se a zbytek cesty absolvu-
jeme spoleènì. Je bájeèné povídat si a zapomenout na ty zatracené nohy. 
CÍL!! Koneènì doma! 
Dovídáme se, že Šumáci první kontrolu vùbec nenašli, když stejnì jako my namapovali a prošli témìø celé
povodí potoka. Jenže už se nevraceli jako my. Takže nás vzali jen Šimkovi a jsme tedy druzí. Sláva!

Závìrem: Bylo to hezké a bylo toho dost. 54 km za 11 hodin, 5 puchýøù, tøi nehty mi asi zèerna-
jí a slezou, se schodù se mi chodí obtížnì ještì tøi dny po tom. Prostì taková dovolená na zotavenou. Ale
asi má ten sportovní trekking nìco do sebe.Vždy• proè jinak bychom se každý rok úèastnili. 

Mimochodem - zimní èást Krakonošova treku jsme absolvovali v únoru letošního roku na bìžkách. Vzhle-
dem k vìtrnému a mrazivému poèasí jeden den a mlze okolo nuly druhý den získala tra• na neplánovaných
"kvalitách". Høebenovku napøíklad nešlo jít vùbec, a tak se ještì pøed startem pøedìlávala tra•.
Já si svùj podíl prùšvihù vybrala hned v sobotu ráno pøi pøípravì výstroje. Zjistila jsem totiž, že mám jednu
botu na bìžky svoji a jednu dceøinu. Rozdíl velikostí spravily celkem tøi ponožky na dvou konèetinách. Nic
moc, ale tìch kecù ze strany vypeèených kamarádù! 

Zdravé nohy pøeje všem Iva Mareèková
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Tøetí týden v øíjnu se v Martinì konala poslední slovenská pohárovka v atraktivních
terénech Malé fatry. Tak jsem si ze Stehlou øekl, že když poøád Slováci jezdí k nám, proè
bychom my nezajeli pro zmìnu k nim. 
Tak jsme se domluvili, Stehla sehnal bydlení u Šimeèkù a plní elánu jsme v pátek
vyrazili busem "na slovaè". Cesta tam probìhla v pohodì díky našim zarezervovaným
místenkám, protože jinak bychom asi pùlku cesty prostáli. Takže asi v deset jsme
dorazili do Martina. Mìsto nás udivilo svou délkou -  "dlouhý jak lovosice" protože jsme
pøez nìj jeli dost dlouho. Noc jsme tedy pøeèkali u Šimeèkù (Stehla oèividnì velmi rád:)
a ráno vyrazili do hor. Penzion, v kterém jsme bydleli, byl na úpatí obrovského kopce,
kterému jsme ani nedohlédli na vrcholek. Hlavnì kvùli špatnému poèasí - skoro celý
víkend lilo. Pohledem na kopec jsem se zhrozil a øíkal si, že dneska mi ten limit na
dvoumetru staèit nebude. 
Naštìstí se bìželo vedle kopce na ještì jakž takž rovinì. Mapa sice vypadala jak naše
Vojanka (omalovánka) ale byla míò zabušená. Nad moje oèekávání se mi dvoumetr fakt
povedl a v mužích porazil jak slovenský reprouše, tak stehlu, který si zapomìl vzít
sluchátka a tak bìžel s pùjèeným rádiem (moc se mu to nepozdávalo). Po závodì jsme
se peèlivì pøipravovali na veèer, kdy mìla být oslava zakonèení slovenské sezóny.
Slováci se celkem vytáhli a mìli tam uzený selátko a naraženou beèku. Pak tam
samozøejmì promítali slovenské úspìchy z MS a byly velké dìkovaèky od sponzorù a
sponzorùm. Takový oslavy bývají vždycky fajn, kdyby nebylo tìch rán. 
Ráno mì vzbudil stehlùv skøehot se slovy "vlku, za pùl hodiny deš do lesa". Já se
vypotácel z postele a nakonec jsem po nìkolika extempore vystartoval (ve velmi zbì-
dovaném stavu). 80ka se bìžela ve stejném terénu a byla by skoro stejná tra• jak 2m
nebýt lišky è 2. Ta byla slyšet až z 3.kontroly a než jsem se rozhodl jak a kdy na ni pùjdu,
tak už zas slyšet nebyla. Tudíž jsem došel jen se 4 jablíèky. Zabodoval ale Stehla, který
pro zmìnu vyhrál 80ku. Tak jsme dokonale Slovákùm "vypálili rybník". Po návratu z
lesa jsem potkal na slovenské lidovky tanèícího Káju (nìjaká velká ryba slov. robu),
který protáhl oslavu i do dalšího dne (do teï nevím jak se dostali domù - nebyli schopní). 
Zpáteèní cestu nás vzali Fekiaèi, ale z Bratislavy to byl trošku problém. Busy byly úplnì
plné, tak jsme jeli vlakem(hodnì draho). Za asi stejnì dlouhou cestu z Blavy do Bøeclavi
jako z Bøeclavi do Brna, jsme na slovensku zaplatili asi 4x víc než u nás. Výlet se ale
rozhodnì povedl a byly to i povedené závody.                               

=VLK=

MMaarrttiinnsskký  PPoohhÆÆrr  22000044
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Letošní Pohár Pøátelství se konal v Hutích pod Tøemšínem za ukázkovì podzimního
poèasí - ráno strašná kosa, zataženo, bìhem dne obèas vylezlo i slunko a hlavnì: nezbytná voda
úplnì všude.
První závod bìžely desítky a tøináctky dvoumetr, ostatní osmdesátku. Na start se šlo asi 2 km
po støídmì rozvìšených fáborcích a start mìl být v 11:00. To, že se "trochu" (o tøiètvrtì hodiny)
posunul, pocítila asi nejvíc tøeba Vjerka startující 00, která se šla 3-krát rozbìhávat a nakonec
byla stejnak celá vytuhlá.
"Dvoumetrová" tra• byla spíše v horní polovinì mapy, kdežto my jsme to mìli krásnì roztáh-
lý po celé mapì (první 2 byla až úplnì dole za kopcem asi 2 km od startu). Kromì dvou západ-
ních kopcù, které jsme si naštìstí poøádnì vychutnali až další den, byl terén spíš mírnì se svažu-
jící, støednì zarostlý a bažinkový, na kopcích dost kamenitý.Mnì se sobotní závod dost líbil,
aspoò pro naši kategorii bylo jasný poøadí a dokonce i holky bìžící s dvoumetrem si moc
nestìžovaly (Terka s 1. místem teda asi urèitì ne).
Nedìlní závod byl ještì o nìco mokøejší, tentokrát jsem oblíbený èas 00 vyfasovala já s Defem.
Celková tra• byla dlouhá nìco pøes 10 km, což by nebylo tak moc, kdybychom to menší chy-
bou poøadatelù nebìžely i my juniorky ( kolem lišky è.3, kterou jsme stejnì jako junioøi
vynechávaly, jsme stejnì musely jít). Poslední 5 byla hezky na kopci, a poté, co jsem ji s menší-
mi nesnázemi našla (no dobøe, tak jsem prostì slepá, že jsem  ji 3 metry od sebe nevidìla),
chtìla jsem to sebìhnout skrz  terénem do cíle. Ale teprve v tuto chvíli to zaèal být správnì
adrenalinový závod! Jak jsem skákala pøes šutry z toho "mírného kopeèku", nejdøív jsem
párkrát krásnì slítla, roztrhla jsem si kalhoty, po pár metrech jsem byla na zemi znovu, vyrazi-
la jsem si dech a aby toho nebylo málo, pøetvarovala jsem si dvoumetr na, podle lidí v cíli, aero-
dynamické model :-). Jediná chyba: pøibylo-li mu na kráse, pak ubylo na funkènosti.
Naštìstí jsem v dálce pøed sebou uvidìla nìkoho v našem dresu (já si myslím, že to byl Vlk,
ale prej ne), ten mì ještì nevìdomky vymáchal ve vodì (naè obíhat, když už jsem skoro v cíli),
ale už je tu cíl! -uf, to byl teda záhul, dneska jsem si to v lese teda poøádnì užila.110 minut,
nicménì krásné 3. místo.
No a pak už jen vyhlášení: nebudu tady rozepisovat jednotlivé úspìchy (tentokrát toho bylo
opravdu hóódnì!), ale za družstva jsme s nadhledem obsadili 1. a 2. místo a øev
"BÍLOVICE!!!" znìl témìø nepøetržitì. A nakonec ještì oddílové foto s množstvím diplomù a
"Urnou pøátelství" a už nás èekala nekoneèná cesta domù.
Musím nejinak než napsat, že po možná ne tak zdaøilé dìtské republice náš oddíl opìt
zabodoval na celé èáøe a doufám, že to není jenom nasazení všech zbylých sil na zakonèení
sezóny, ale že tak bude i nadále.                                                                                           

Lucka

PPPP 99..--1100..  1100..  22000044  ppooddrruuhhØØ::
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Pøíští rok bude náš oddíl
poøádat republikové závody v ter-
mínu od 29.4. do 1.5. 2005. Prosím
všechny, aby poèítali s tímto ter-
mínem. Zároveò se obracím s pros-
bou: kdybyste nìkdo vìdìli o even-
tuálních sponzorech, prosím ozvìte
se. 

Dìkuji Ondøej Stehlík.

OOddddíílloovvýý ppøøeebboorr SSKK RRAADDIIOOSSPPOORRTT
Termín, místo konání: pátek 5.11. až nedìle 7.11.2004,  RS Malina, Ruprechtov
Doprava: v pátek 5.11.2004 v 15.00 z Bílovic, Obøanská 593 (bude upøesnìno, zøejmì
kombinace busu a osob. aut, drsòáci na kole). Návrat v nedìli do 19.00 tamtéž. 

Ubytování: v chatkách s vytápìním a budovì (2- až 5-lùžkové pokoje), sprchy a
teplá voda      zajištìny. 
Strava: zajištìna poèínaje veèeøí ve ètvrtek, konèe obìdem v nedìli (plná penze).

Pøíspìvek úèastníka èiní 350,- za celou akci. 

PPoo  ssttooppÆÆcchh  mmiissttrruu......
oo


