
       Bulharsko -přechod pohoří RILA 

Termín  : 21.8.  -   31.8. 2010

Cena  :      6.180 Kč
Trasa přechodu hlavního hřebene  pohoří Rila je středně 
náročná VHT bez požadavků na zvláštní vybavení, ale kvalitní 
stan, spacák, vařič, oblečení a obuv jsou samozřejmou 
nutností...
Doprava : bus s občerstvením ( 2 řidiči)
Noclehy  : ve vlastních stanech na vybraných tábořištích
Strava    :  z vlastních zásob a prostředků

Cena zahrnuje veškerou dopravu včetně poplatků, služby průvodce, pojištění CK proti krachu
+ DPH, zvýhodněný nákup výzbroje a výstroje pro VHT v Novet sport Brno, malý dárek CK

Cena nezahrnuje : zdravotní pojištění účastníků

Termíny platby: záloha 1000 Kč do 31.12.2009 a zbytek tzn. 5180 Kč do 31.3.2010 
Způsob :1. převodem na účet 127 467 0073 / 0800 - JE NUTNÉ UVÉST JMÉNO  
                      ÚČASTNÍKA A NÁZEV AKCE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
                  2. osobně Mgr. Ondřeji Bílému – na vyžádání je možné vydat písemné potvrzení za 

          podpisu obou osob, potvrzení bude mít dvě kopie (účastník\organizátor zájezdu)
                   3. je možné využít i platbu fakturou od zaměstnavatele - je nutné uvést   
                       fakturační adresu a příslušné podrobnosti 

Pořadí zájemců : v okamžiku zaplacení zálohy je zájemce veden jako jistý účastník pouze do 
31.3.2010 - tzn. pokud nedoplatí celou částku nebo nedá vědět, kdy k tomu dojde, bude mu záloha 
vrácena a pojedou další zájemci, kteří budou uvedeni jako náhradníci. Pokud k odhlášení dojde po 
tomto termínu, záloha propadá a další podmínky storno zájezdu a možností vrácení peněz jsou 
k dispozici na adrese www.tck-vesely.cz  - v sekci přihláška  

Organizátor : ve spolupráci s Gymnáziem K.Čapka v Dobříši pořádá T U R I S T I C K Á   C E S T O V N Í 
K A N C E L Á Ř  -  P AV E L   V E S E LÝ    B R N O, Staňkova 18  Tel/fax: 541219 852   
E-mail:ck@manet.cz  www.tck-vesely.cz

                                                        Program zájezdu
                        CK si vyhrazuje právo na  změny programu ve vynucených případech

Rámcový program :

Sobota 21.8. odjezd z Brna,ul.Úzká  v cca 12,00 hod. směr Budapest,Szeget,Bělehrad,Niš
Neděle 22.8. Sofie,Kostěnec–chata Dimitrov,opustíme bus a zahájíme výstup( Belmeken)
Pondělí 23.8. od chaty Belmeken  výstup kolem plesa na vrchol (cca 2.600m),ve stěně častý vz.pták 
zedníček skalní,přechod hřebene až na pláně nad Zavračicou-potok,nocl.
Úterý  24.8. pokrač. do sedla,výstup na nejvyšší horu Bulharska - Musalu 2.925 m a sestup na 

http://www.tck-vesely.cz/


táboření k plesu u chaty Grnčar ( možnost občerstvení v horské chatě)
Středa 25.8. přechod po hřebeni ( vzácná horská květena-hořec tečkovaný apod.) na Ribni jezera- 
koupání drsoňů,nocleh.
Čtvrtek 26.8. výstup na hřeben do oblasti jezer pod horou Maljovica ( výstup ?)nocl.
Pátek 27.8. sestup na Rilský monastyr,prohlídka,bus-odjezd k řece Rila-koupačka a táb.
Sobota  28.8. odjezd do Sofie,krátká prohlídka a nákupy,pokračování v cestě domů
Neděle 29.8. příjezd do Brna dopoledne
Upozornění  :  bus objede pohoří a bude čekat na Rilskem monastiru.Bude–li  zájem nebo potřeba 
prodloužit přechod o jeden den ( např na Maljovici), bude jeden den navíc 
jako rezerva a bude li vyčerpán, setkají se účastníci s busem až v sobotu a program se o den 
posune,takže i příjezd do Brna na pondělí dopo. !Vyčerpáním této rezervy se cena
zájezdu nemění !!! Změna příjezdu a prodloužení programu bude konzultována až s účastníky na 
programových schůzkách..Termíny budou zveřejněny do konce září..

Předpokládaný počet účastníků je omezen na max 30 osob.
Informace  : garant za školy Mgr. Ondřej Bílý
                       za pořádající TCK Brno – Pavel Veselý            

Jmenný seznam předběžně přihlášených osob na přechod pohoří Rila

1. Petra Vůjtěchová i-Bambule@seznam.cz
2. Martin Soukup none_@centrum.cz
3. Tereza Štolcová terka.stolcova@seznam.cz
4. Marek Krušina krusinamarek@centrum.cz
5. Tomáš Beránek tberanek@schrapnel.cz
6. Marie Skálová siderealyear@gmail.com

       7.   Petra Matoušková matouskova.p88@seznam.cz
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