
Přihláška na Setkání motocyklů JAWA 500 OHC 
V Českém ráji 29. - 31.5.2009 

 
Jméno:  

Příjmení:  

Město:  

PSČ a čp. (var. Symbol):  

email:  

telefon:  

Počet ubytovaných osob: 

 
Záloha na ubytování, ( 100,-Kč/os/noc plus startovné 30,-Kč) 

Celkem převedeno na účet: 
 
Stravování:   Pátek:  V (jen večeře) 

Sobota: PP (polopenze) 
Neděle: S (jen snídaně) 

 

Pokyny k přihlášce: 
 

Přihlášku může vyplnit jeden účastník pro více osob, ubytování je zajištěno 
v čtyřlůžkových chatkách, v případě jiného požadavku je třeba toto specifikovat v přihlášce 
dle ceníku na www, podle možností zajistím a potvrdím emailem.  

Platbu proveďte převodem na č.ú. 185644311/0300, jako var. Symbol uveďte vaše 
PSČ a čp (vše dohromady). Případně poukázkou na adresu. Výši zálohové platby vypočítejte 
jak je uvedeno nahoře. Doplatek, stravování, parkovné a ostatní, na místě v hotovosti při 
ubytování. Zálohu uhraďte do 31.1.2009, po tomto termínu nebudu již moci zaručit možnost 
ubytování, končí mě předběžná rezervace. 

Prosím o včasné poslání přihlášky, ulehčí mě to organizování celého srazu, startovné 
bude použito na cenu pro nejvzdálenějšího účastníka. 
Sraz je určen jen pro setkání JAWY 500 OHC, ostatní nechť prominou. 

 
Na všechny se těší  
 

Jindřich Drahoňovský 
Zborovská 849 
511 01 Turnov 
mobil: +420 602 492 186 
Email: jdrahonovsky@tiscali.cz 
 
 
V Turnově 1.1.2009 



Ubytování:
- v chatkách rekreačního střediska Palda u Rovenska pod Troskami, více na:

http://www.rovensko.cz/rovensko_palda.htm

Mapa:
http://www.mapy.cz/#x=135044800@y=137509888@z=12@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=palda

@sss=1@ssp=114217893_122587009_156881829_156321665

Přihláška:
http://sites.google.com/site/setkanimotocykluajawa500ohc/ (pro tisk v příloze)

Nutno poslat přihlášku do 31.1.2009, po tomto termínu nemohu zaručit ubytování.

Setkání motocyklů 500 OHC v Českém ráji

29. - 31.5.2009

Jindřich Drahoňovský

mobil.: +420 602 492 186

email: jdrahonovsky@tiscali.cz

http://www.mapy.cz/
#x=135044800@y=137509888@z=12@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=palda@sss=1@ssp=114217893_122587009_1568
81829_156321665 

http://www.rovensko.cz/rovensko_palda.htm  

http://sites.google.com/site/setkanimotocykluajawa500ohc/ 

Startovné: 30,-Kč

Kontakt:

Program:

Pátek 29.5.

- v odpoledních hodinách příjezd účastníků, ubytování, večeře,

přivítání, posezení, výměna zkušeností.

Sobota 30.5.

- v 9.00 až 9.30 hod. seskupení u strojů, seznámení s trasou a v 9.30

odjezd na spanilou jízdu Českým rájem, kde spatříte ty nejkrásnější

místa a dominanty zdejšího kraje s polední přestávkou na oběd. Délka

trasy přiměřená těmto strojům asi 150 km. Večeře, předání ceny pro

nejvzdálenějšího účastníka přijetého po vlastní ose, posezení.

Neděle 31.5.

- ukončení setkání, odjezd, pro méně spěchající a další jízdy chtivé

ještě malá projížďka.
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