Kde se v létě kosy blyští, v zimě naše běžky sviští
aneb – nezrezivět, nezmrznout!
Koná-li se někde něco podruhé, tak se z toho stává tradice.
A proto zveme všechny Meluzíny, Meluzínky, Meluzíňata
a příznivce na již tradiční pololetněprázdninovou
víkendovku
BĚŽKOVÁNÍ V RUDNÉM U VYSOKÉ PECE
od čtvrtka 28. 1. do neděle 31. 1. 2010
Příjezd i odjezd na akci je individuální podle časových možností
jednotlivých účastníků – organizátorem akce je Jindřich, který nám poskytl
azyl u sebe v domečku a zároveň se na něj můžete s důvěrou obrátit
ocitnete-li se bezradní či v nouzi v průběhu cesty – tel. 776 105 304
Jak se tam dostanete – ve čtvrtek i v pátek. Odjezd z Prahy je v 15.31 z Holešovic
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Jak dál od vláčku: První předpoklad další cesty je ten, že nezapomenete
vystoupit ve Vysoké Peci – pak cca 150 m ve směru odjíždějícího vlaku a
zahnout doleva po hlavní, po dalších 150 m zase doleva směr Vysoká Pec do
kopce asi 2 km. V průběhu romantické večerní cesty západním
Krušnohořím směr Rudné zůstává potok po levé ruce, ale v momentě, kdy
se pod můstkem prosmýkne vpravo, pohleďte též vpravo a druhý domeček
s balkónem je ten, který hledáte. Číslo popisné neuvádím, protože byste ho
hledali marně. V případě nouze volejte help na již uvedené číslo. Taky by
bylo dobré mít buď, fotografickou paměť nebo tenhle papír, s sebou.
Co se bude dít:
Trasu přes Havraňák do zaniklé osady Chaloupky s vinoucí se říčkou
Rolavou a skvěle upravenými stopami si ani letos nemůžeme nechat ujít,
stejně jako večerní turnájek v ICE HOCKEY, četbu osvědčených
„pohádek“ na dobrou noc atd. Vše bude průběžně špikováno vaším dobrým
dlabancem, který si přinesete ve svém batůžku a Jindřichovým guláškem,
který pro nás jeden večer vlastnoručně, zručně uvaří. Dobrá zpráva pro
zapomnětlivé – hospůdka v dosahu. Pro klidný spánek je mimo pohádky
dobrá i karimatka a spacák a naprosto nezbytné jsou i pantofle na přezutí.
A co je pro nás ještě důležité – jako vždycky! DEJTE NÁM VĚDĚT ZDA
JEDETE A dejte vědět, i když vám do toho něco příjde. Počet lidí je pro
organizaci dost důležitý údaj.
A ještě něco – nechte doma mindráky z toho, že nejste na běžkách žádní
mistři – nesoutěžíme, ale užíváme si … V případě, že ta prkýnka nemáte a
přesto byste to chtěli zkusit, dejte mi vědět, po nějakých se poohlédnu.
Na všechny se těší Mirka Tržilová a Jindřich Košner

