
 

SVITAVY  2017 

a 300 km po okolí 

 

Vážení a milí, zveme Vás všechny na 

náš první společný letošní sraz 

milovníků Mazdy MX-5 a podobných 

kousků. Jak již název napovídá, bude 

se konat na Svitavsku, kde jsme 

společně ještě nebyli. Bude to 

prodloužený víkend. V pondělí, 1.5. je 

státní svátek.  

Přihlášky posílejte do 31.3.2017 na : 

Klempa54@gmail.com  nebo telefon 603519023 

 

Do objednávky v každém případě uveďte, zda budete až do 

pondělka, nebo odjedete již v neděli. Ať zbytečně něco 

neobjednáváme pro více lidí. 

Zálohu ve výši 800,- Kč posílejte na účet č. 102074852/0300              
do 10.4.2017. Záloha je na náklady a budeme z ní za Vás platit 
sobotní a nedělní akce. Kdo nezaplatí včas zálohu, není přihlášen! 
 
  

mailto:Klempa54@gmail.com
http://mx-5klub.cz/


Dovolte jen pár informací předem. 
 

1. My jako pořadatelé tam budeme v pátek cca od 15.00 hodin 

Společná večeře je v 19.00 hod. Bylo by fajn, pokud dojedete do 

18.30. Stačíme se přivítat a ke srazu si něco říct. 

2. Hotel je za městem směr Litomyšl. Je k němu z obou stran (ze 

Svitav i z Litomyšle) nově zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou 

dopravní obsluze vjezd povolen. Opravují tam silnici a ze Svitav 

je semafor a kyvadlová doprava v délce cca 1 km. Na značku 

nehleďte a vjeďte tam. Jsme dopravní obsluha a jiná cesta 

stejně do hotelu nevede. 

3. V hotelu je povoleno kouřit ale jen ve vstupní hale. Sami to 

ucítíte.  My budeme mít salonek, kde se nekouří. Ani v části, kde 

jsou pokoje, se nekouří. 

4. Než dojedete do hotelu, natankujte si plnou nádrž. Ta Vám 

vydrží na celé tři dny. Během srazu nebudeme nikde zastavovat 

u benzinek. 

 

Výběr jídel na pátek, sobotu a neděli Vám bude včas předložen. 

 

Program a informace o srazu, popis 

jednotlivých tras: 

 

Ubytování se snídaní a večeří je zajištěno v Hotelu Schindlerův háj, 

Pražská 77, Svitavy (směr ze Svitav na Litomyšl, za městem vlevo) 

www.hotelsh.cz            cena 1.000,- Kč za noc se snídaní 

 

Pátek 28.4.2017 

http://www.hotelsh.cz/


Odpoledne každý samostatně příjezd do Svitav, hotel Schindlerův háj. 

 

18.45  zahájení srazu informace k následujícímu dni 

19.00  společná večeře a volný program 

 

 

Sobota 29.4.2017  
 
  7.30 – 8.45   snídaně 
  9.00   odjezd od hotelu směr Sněžné 
10.00   Sněžné – návštěva  japonské zahrada - cena 25,- Kč na osobu 

11.30   Skuteč – prohlídka muzea obuvi a kamene - cena 60,- Kč na osobu 
13.00   oběd na náměstí v restauraci U Jonášů 
15.00   rozhledna Borůvka - dle času 
16.00   zámek Nové Hrady – prohlídka expozice jízdních kol - cena 70,- Kč na 
osobu 
18.00   příjezd do hotelu 

18.45   informace k následujícímu dni 

19.00   společná večeře a volný program 

 
Trasa měří cca 130 km. 

 

Neděle 30.4.2017 

  7.30 – 8.45  snídaně 

  9.00  odjezd od hotelu směr Letohrad 

10.30  Letohrad – prohlídka expozice řemesel - cena 100,- Kč na osobu 

13.00   oběd v areálu muzea – restaurace Nový dvůr 

14.30  tvrz Orlice - dle času 

15.30  odjezd směr Svitavy přes Červenohorské sedlo 

16.30  Lanškroun -  zastávka na náměstí na cca 30 min 

17.00   Nový Zámek u Lanškrouna – Rudoltice - dle času 

18.00  příjezd do hotelu 

18.45  informace k následujícímu dni 

19.00  společná večeře a volný program 

 



Trasa měří cca 130 km. 

 

 

 

Pondělí 1.5.2017 

 
7.30 – 8.45 snídaně 
9.00 odjezd od hotelu směr Bouzov   
10.30 hrad Bouzov - cena 120 – 150,- Kč za osobu dle trasy - platí si každý sám 
12.00 Loštice – muzeum tvarůžků - cena 50,- Kč za osobu – platí si každý sám 
13.00 oběd na náměstí v Lošticích – restaurace U Coufalů - každý samostatně 
15.00 zakončení srazu 
 
Trasa měří cca 60km  
 
Časy jsou pouze orientační. Změna programu a trasa může být změněna dle 
situace a okolností.  
 
 

     Přejeme Vám příjemný pobyt a šťastné kilometry! 
 
Zdeňka a Michal Klempovi 

 
 



 

 
 



 
 

 
 


