
Norton Owners Club Czech Republic 

NOC Rally Zvůle 24.-26.9.2021 
___________________________________________________________________________________ 

 

Ahojte Nortonáři!!! 

Letošní motorkářská sezóna se pomalu chýlí ke konci a současně se přiblížil i důležitý termín pro 

náš klub totiž Mezinárodní NOC rally 2022 v Česku! Čeká nás spousta práce s přípravami a 

jednou nejdůležitějších vecí bude připrava a vyběr tratí pro společné vyjížďky. Jak asi všichni již 

víte místem konání Mezinárodní NOC rally 2022 bude kemp Zvůle který již pře dvěma lety osobně navštívil a schválil Tim 

Harrison – prezidnet NOC v Angliii, který má oranizaci mezinárodních srazů na starost. 

Takže Zvůle je opět tady! Chtěli bychom tento víkend využít jednak k dalšímu prozkoumání tratí a také k seznámení členů 

NOCCR, kteří budou přítomni, s úkoly které na nás při pořádání Mezinárodního NOC rally 2022 čekají. 

Vše připraveno tak jako letos v červnu a jediným rozdílem budou jiné trasy vyjížděk což vyplývá z logiky naší přípravy na 

Mezinárodní NOC Rally která je v plánu již příští rok 2022! 

Program: 

Pátek: 

příjezd jak se komu hodí, večer pivo 

POZOR !!! Večeře se podává jen do 19:00. Pokud někdo plánuje příjezd až po 19:00 je možné to nahlásit předem a 

večeře bude po 19:00 přemístěna do Kiosku a tam je potom možné ji zkonzumovat.  

Sobota: 

8:00 - 9:30 snídaně, případně příjezd ostatních 

10:00 seřazení dole u kiosku 

10.30 odjezd konkrétní trasa se ještě dolaďuje 

Návrat dle okolností a průběžné domluvě po cestě. 

17:15 informativní půlhodinka ohledně přípravných kroků k organizaci Mezinárodního NOC rally 2022. 

18:00 – 19:00 Večeře 

Po večeři volný program s občerstvením v kiosku. 

 

Neděle: 

8:00 - 10:00 snídaně 

poté odjezd směr konkrétní trasa se ještě dolaďuje 

Trasy vyjížděk v sobotu I v neděli povedou pouze v ČR!!! 

Plán trasy je předběžný, cca 95 km tam. Zde se rozloučíme. 

 



Detaily k ubytování a stravování: 

Vzhledem k tomu že v minulosti docházelo ke zmatkům v ubytování a především ve 

stravování bude tentokrát jiný postup: 

Rezervaci ubytování a stravování si tentokrát zajistíte telefonicky u Petra Petřeka na 

telefonním č. 602 576 909  

Nahlásíte počet nocí a s kým chce sdílet chatku a počet jidel (snídaně, večeře, balíček na cestu místo oběda). Na základě 

těchto informací obdrží každý po příjezdu do kempu stravenky na každé objednané jídlo! Jídlo pak každý dostane proti 

stravence. Stravenky bude mít u sebe Petr Petřek, který bude v kempu od pátku odpoledne a převezme je od provozní.  

Tekže co udělat po příjezdu do kempu??? 

Kontaktovat Petra Petřeka, který Vám dá stravenky a číslo chatky ve které budete bydlet.  

!!!!!!!Důležité!!!!!! 

Vzhledem k již zmíněným problémům se závěrečným placením objednaných noclehů a jídel jsme se rozhodli k tomu že 

budeme požadovat předem zálohu od každého účastníka, který si objedná nocleh a jídlo ve výši 500,-Kč na účet 

1014559969/6100. 

Vpřípadě, že by se chtěl někdo odhlásit z akce a zálohu již složil, může tak učinit do 19.9.2021 a v tom případě mu bude 

záloha vrácena v plné výši. Při odhlášení z akce po 19.9.2021 nebude již možné zálohu vrátit poněvadž provozní kempu 

již bude mít naobjednáno do kuchyn a současně nebude mít dostatek času na znovunaplnění ubytovací kapacity. 

V kempu Zvůle jsou rezervovány chatky pro účastníky NOC CZ rally Zvůle Září 2021. Termín v kempu pro naši akci je 

blokován na 24. –  26.9.2021. Máme rezervovaných 7 chatek po třech lůžkách (M18-M241)  viz obrázek níže. Pokud 

někdo potřebuje své soukromí a nechce sdílet chatku s jinou osobou může na to upozrnit při objednání. Celkem je tedy 

rezervovano místo pro 21 osob. V kempu je též možnost přespat ve vlastním karavanu nebo ve stanu. 

 

Ceník: 

UBYTOVÁNÍ: 

Třílůžková chata:   600 Kč/noc (chatky M18-M24) 



 

Z těchto cen se odvíjí cena za osobu a noc dle obsazenosti každé chatky: 

Cena chatky /noc se vydělí počtem osob a tím se získá cena za osobu/noc! 

Cena za osobu:   200 Kč/noc v třílůžkové chatě v případě plného obsazení 

Poplatek obecnímu úř. Kunžak 20 Kč/noc 

 

JÍDLO: 

Polopenze (snídaně + večeře) 250 Kč/den 

Piknikový balíček (na cestu) 100 Kč (přibližný odhad a bude záležet na konkrétní variantě z nabídky) 

Při rezervaci si nahlaste i stravování! Bude záležet na to kdy do kempu dorazíte. Je možná jakakoli kombinace buď 

jednotlivých jídel (snídaně, večeře, piknikový balíček a polopenze) 

 

 

 

 

 

 

!!! Těšíme se na Vás !!! 

 

Norton Owners Club Czech Republic. 

 

 

Odkazy: 

 

TMB: www.technicalmuseum.cz 

Kemp Chatz Zvůle: www.chatyzvule.cz  

http://www.technicalmuseum.cz/


 

Jak se tam dostat? 

 

Detail trasy příjezdu do kempu: 

 



 


