
 

KRAKONOŠŮV POHÁR 2008 
– pozvánka na 24.ročník - 

 
Milí přátelé známé bílé stopy,  

přijměte jako každoročně pozvání ke sportovní a společenské kratochvíli na běžkách. 
Závod se koná v sobotu 12121212. ledna 200. ledna 200. ledna 200. ledna 2008888 se začátkem v 11111111....00000 hodin0 hodin0 hodin0 hodin. 

Prezentace závodníků na 8 km trasu stopy BUĎ FIT (poblíž restaurace Myslivna)  
započne o 20 minut dříve, tj. od 11110000....40404040 hodin.  

Vyhlášení výsledků bude jako tradičně po závodě v nedaleké Myslivně. 

 

 

 

  
 

  
Ubytování pro letošní ročník nabízí  
HOTEL PALACE CLUB ***HOTEL PALACE CLUB ***HOTEL PALACE CLUB ***HOTEL PALACE CLUB ***  
Okružní 16  
543 51 Špindlerův Mlýn  
tel: +420 499 433 054 
fax: +420 499 321 961  
e-mail: info@palace-hotel.cz  

  http://www.palace-hotel.cz 
 

na páteční a na páteční a na páteční a na páteční a sobotní sobotní sobotní sobotní noc noc noc noc                                                                                                                         
11111. 1. 1. 1. ---- 13 13 13 13. ledna. ledna. ledna. ledna    2002002002008888    v cenách za noc 
se snídaní a    DPH.    

Nachází se nad centrem Špindlerova Mlýna, ale v zimě je příjezd po 
silnici směr Špindlerovka, před závorou u parkoviště Medvědín, naproti 
vinárně Bernardýn je nutné zatočit téměř o 180 stupňů doprava do 
kopce. V lese, kde se cesta rozdvojuje, pojedete levou horní až k hotelu 
Palace club. 

Letos je nutné ubytování rezervovat napřímo s hotelem, a to zasláním 
Vašeho požadavku na e-mail paní Radce Šafaříkové:  
info@palace-hotel.cz s označením "Krakonošův pohárKrakonošův pohárKrakonošův pohárKrakonošův pohár "  
 

Datum uzávěrky na ubytování je ppppondělíondělíondělíondělí 8. prosince 200 8. prosince 200 8. prosince 200 8. prosince 2007777....    
 
Chcete-li přijet, uhraďte startovnéstartovnéstartovnéstartovné    150150150150 Kč vč. příslušné 
DPH. Startovné buď zašlete na účet u Komerční bankyKomerční bankyKomerční bankyKomerční banky    
Praha 10Praha 10Praha 10Praha 10, č.ú. 221442221442221442221442----101/0100101/0100101/0100101/0100,  var. symbol 121212121111    nebo zaplatíte před startem.  
 

Případné dotazy Vám ráda zodpoví Milena ZeithamlováMilena ZeithamlováMilena ZeithamlováMilena Zeithamlová na tel. číslech 26731 2333tel. číslech 26731 2333tel. číslech 26731 2333tel. číslech 26731 2333----4444        
či mobil 602 324951. 
Stejně jako v letech minulých prosíme, abyste tlumočili toto pozvání ostatním kolegům.  
S tradičním pozdravem  

LYŽÍ MISTR MAŽE KLISTR  
           L. Kutiš, V. Zeithaml (za organizátory) 

    

Jednolůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj Jednolůžkový pokoj ---- 1 noc 1 noc 1 noc 1 noc (vč. 5 % DHP) 1 500,1 500,1 500,1 500,---- Kč Kč Kč Kč 

Dvoulůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj ---- 1 noc 1 noc 1 noc 1 noc (vč. 5 % DHP) 1 800,1 800,1 800,1 800,---- Kč Kč Kč Kč 

StaStaStaStartovnértovnértovnértovné (vč. 19 % DHP) 150,150,150,150,---- Kč Kč Kč Kč 

Přihlášku onPřihlášku onPřihlášku onPřihlášku on----line  nalezneteline  nalezneteline  nalezneteline  naleznete nananana 
http://www.actionhttp://www.actionhttp://www.actionhttp://www.action----m.com/krakonosuvpohar/prihlaska_online_2008.htmlm.com/krakonosuvpohar/prihlaska_online_2008.htmlm.com/krakonosuvpohar/prihlaska_online_2008.htmlm.com/krakonosuvpohar/prihlaska_online_2008.html    

Prosím odešlete do 7. ledna 2008Prosím odešlete do 7. ledna 2008Prosím odešlete do 7. ledna 2008Prosím odešlete do 7. ledna 2008 


