
 
 

Běžkování s Jind řichem 
 

Na horách se vlády ujala paní zima a to je ten 
správný čas pro tradi ční blbnutí na sn ěhu v Rudném, 

které se odehraje 
 

od pátku 27. do ned ěle 29. ledna 2012 
 

Sněhu jsou objednány t ři habad ěje a to je výzva pro 
všechny, kte ří si cht ějí vyzkoušet nebo vybrousit 

sv ůj b ěžecký styl a nebo si jen tak užít sníh a 
pokecat ☺☺☺☺ 

 
Ubytování je zajišt ěno ve vyh řátém dome čku a 

běžecké stopy vybroušeny v líbezných místech v okolí 
Vysoké Pece a Rudného. 

  
Co s sebou krom ě běžeckého vybavení: 
 
- bačkůrky na p řezutí, spacák a karimatku či karita ťku 
- jídlo na dva dny (základní potraviny jsou k mání i 
v krámku v Rudném)  
- dobrá by byla asi i malá termoska, protože venku se 
budeme pohybovat v neobydlené divo čin ě 
- dobrou náladu a nápady na ve černí zábavu 



 
Vlá čkem až do Vysoké Pece: 
14:48 Datum  Odkud/P řestup/Kam P říj. Odj. Pozn.   Spoje 

 
27.1. Ústí n.L.hl.n.  14:42 14:48  R 612 Bílina  

    Karlovy Vary  16:47 17:15   Os 17112  
    Vysoká Pec  17:49 >    
    Celkový čas 3 hod 1 min , vzdálenost 150 km , cena 198 Kč / IN50 99 Kč / IN25 149 Kč 

 
16:48 Datum  Odkud/P řestup/Kam P říj. Odj. Pozn.   Spoje 

 
27.1. Ústí n.L.hl.n.  16:42 16:48  R 614 Salubia  

    Karlovy Vary  18:47 19:15   Os 17138  
    Vysoká Pec  19:48 >    
    Celkový čas 3 hod , vzdálenost 150 km , cena 198 Kč / IN50 99 Kč / IN25 149 Kč 

 
Dejte v ědět, kdy že se chystáte – je možné zajet pro 
batožiny na nádraží ve Vysoké Peci 
 
Od vlaku k Jind řichovi: 
 
Po vystoupení z vlaku - vystupuje se vlevo ve sm ěru 
jízdy - se dejte p ěšky po cest ě kolem kolejí ve sm ěru 
jízdy vlaku cca 200 m. Pak na silnici vlevo 
a po 150 metrech na k řižovatce se dejte vlevo do 
kopce - a pak už jen 2 km jd ete a jd ete, až minete 
hospodu a ceduli Rudné. Až potok podejde silnici a 
budete ho mít po vaší pravé ruce, uvidíte p řed sebou 
vlevo oranžový divnodomek - tak ten to není, ale kd yž 
se podíváte vpravo, tak nad pot ůčkem bublavým stojí 
domeček s balkonem - odbo čte doprava a dejte se po 
první proházené cesti čce na pravé stran ě a dojdete až 
ke dve řím a vejd ěte - budete vítáni. 
 
Pokud si chcete po váno čním hodování protáhnout 
kostru tak se ozv ěte ☺☺☺☺ 
 
776 105 304 Jind řich nebo odpov ězte na pozvánkový 
mail. 
 
Na všechny se t eší Jindra and comp.  


