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Milí přátelé známé bílé stopy,                
přijměte jako každoročně pozvání ke sportovní a společenské kratochvíli na běžkách. 
 

Závod se koná v sobotu 31. ledna 2015 se začátkem v 11.00 hodin. 
Prezentace závodníků na 8km trasu stopy BUĎ FIT (poblíž restaurace Myslivna) 
započne o 20 minut dříve, tj. od 10.40 hod. 

 

Kategorie MUŽI do 54 let, MUŽI nad 55 let a ŽENY do 49 let, ŽENY nad 50 let 
Vyhlášení výsledků kategorií bude tradičně po závodě v oblíbené a nedaleké restauraci Myslivna. 

 
 

 
 

 
 

                                                                
 

 
 

 
 

 

                        

Startovné & Přihláška 
Závod je určen pro advokáty/advokátky a advokátní koncipienty/koncipientky zapsané na 
seznamu ČAK, popř. jejich rodinné příslušníky. Ostatní závodníci jsou vítáni, nicméně se mohou 
zúčastnit pouze mimo soutěž. 
Přihlásit se můžete vyplněním a odesláním přihlášky on-line nejpozději do 16. ledna 2015 a 
uhraďte startovné ve výši 200 Kč/osobu na účet Mileny Zeithamlové číslo 221442101/0100 u 
Komerční banky Praha 10, s použitím variabilního symbolu „3101“. 
 

Ubytování & Rezervace 
Ubytování i pro letošní ročník nabízí na páteční a sobotní noc 30. 1. a 31. 1. 2015 VZ Bedřichov, 
Bedřichov 62, tel.: 973 259 003, fax: 973 259 007. 
 
 
                       
  

                                  
 

                               Ceny jsou za 1 noc a obsahují příslušnou DPH, městský poplatek a snídani.  
                                          V ceně hotelového ubytování je zahrnut 1 x denně individuální vstup do Vodního ráje na 75 min. 
 

Reservace ubytovaní je možná buď vyplněním požadavku na přihlášce on-line v části „rezervovat 
napřímo s hotelem“ nebo zasláním e-mailu paní Michaele Baraníkové: rezervace@be.vlrz.cz s 
označením "Krakonošův pohár 2015", která vám také reservaci potvrdí. 

Datum uzávěrky na ubytování je pátek 9.ledna 2015. 
 

Kontakt 
Případné dotazy Vám ráda zodpoví Milena Zeithamlová na tel. číslech 26731 2333 či 602324951. 
Nezapomeňte, prosím, informovat a pozvat i kolegy. 

 
S tradičním pozdravem LYŽÍ MISTR MAŽE KLISTR  

L. Kutiš, V. Zeithaml (za organizátory) 

Jednolůžkový pokoj / 1 noc      (počet je omezen) 855 Kč 

Dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu / 1 noc 1 047 Kč 

Dvoulůžkový pokoj / 1 noc 1 614 Kč 


