
4. 
INFORMACE PRO PRODEJCE PŘEDPLATITELE 
 
Vážený prodejce předplatiteli: 

Máme tu téměř konec roku 2021 a všichni s napětím očekáváme, zda se situace po všech 
opatřeních v souvislosti s Covid-19 již uklidnila. Doufáme, že jsme se již navrátili k pravidelnému 
pořádání našich burz a je tedy třeba jasně říci, jak se to má s vaším předplatným. Víte, že některé 
burzy z důvodu protiepidemických opatření nebylo možné uspořádat. Naší filozofií však je, abyste 
za své předplatné dostali odpovídající počet uspořádaných burz. Proto se v současné době nacházíme 
ve fázi, že všichni, kdo si zaplatili předplatné, mohou přijet ještě v listopadu a v prosinci tohoto roku. 

S návratem k „normálnosti“ a se záměrem navrátit se k našemu způsobu ročního placení 
předplatného si vás dovoluji oslovit a nabídnout tyto možnosti. 

Nabízím možnost si doplatit předplatné pro sezonu 2021/2022 (tedy fakticky se jedná o 
předplatné na burzu v březnu a červnu roku 2022). Tím uzavřeme rezervační období 2021/2022. A 
dále pak s předstihem nabízíme možnost si zaplatit předplatné na další sezónu 7/2022 – 6/2023. Toto 
však není nutné řešit nyní. Pokud máte zájem o rezervaci stejných míst, která doposud máte, můžete 
si tato místa znovu zaplatit (základní cena za jedno místo je 120,- Kč + 21% DPH, cena vstupného 
za osobu 100,- Kč včetně 15% DPH). 

Dle našich možností vás všechny oslovíme emailem či dopisem v průběhu měsíce října 2021. 
Pokud budete mít pocit, že jste od nás žádné bližší informace neobdrželi, neváhejte mne kontaktovat 
emailem či telefonicky, určitě vše vyřešíme. 

Pokud se rozhodnete pro úhradu zbývajících dvou burz z rezervačního období 2021/2022, pak 
z organizačních důvodů bude možné úhradu provést pouze elektronicky, buď bankovním převodem, 
nebo poštovní poukázkou typu A na účet. Úhradu proveďte nejpozději do 31. 10. 2021, tak aby Vám 
na listopadové či prosincové burze mohla být vylepena známka k prodloužení platnosti rezervační 
karty. 

Dále jste zvyklí, že vás zhruba v únoru oslovuji s možností si zaplatit předplatné na další sezónu. 
Tuto možnost vám nabízím již nyní. Oslovím vás tedy s výplatním spojením, variabilním symbolem a 
dvěma částkami. Pokud si předplatné na sezónu 2022/2023 nezaplatíte do konce roku, oslovím vás 
znovu v únoru 2022. Po zaplacení předplatného na další sezónu vám opět bude vylepena známka 
k prodloužení platnosti rezervační karty. 

 
  
Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

 Za organizátory burz pořádaných Veteran bazarem & muzeem Chotusice 
 Radka Jeřábková – radka.jerabkova@tiscali.cz 

    728 760 251 (nejlépe po 19. hodině)  


