Kondička na letní kosání a hrabání se musí udržovat
i v zimě a tak zveme všechny Meluzíny
letos již podruhé na

BĚŽKOVÁNÍ S JINDŘICHEM
od pátku 25.února do neděle 27.února
v okolí Vysoké Pece – Rudného v Krušných horách
První akce se nemohla uskutečnit z důvodu
„zavirování“ téměř všech přihlášených účastníků.
Věřím, že všichni již nainstalovali pořádný
„antivirák“, doléčili výrony, dopsali diplomky a jsou
tudíž připraveni na mimořádné sportovní výkony.
V případě, že bude dostatek sněhu na běžkování, tak
je Jindřich připraven poskytnout nám své běžecké
instruktorské dovednosti ☺ a ubytování ve svém
vyhřátém domečku. V případě, že se příroda rozhodne
pro předčasné jaro tak zujeme běžky a půjdeme klíďo
pěšky – cestou necestou – každopádně to bude prima.
Večer nás pak čekají hry a příjemný pokec.
Co s sebou kromě běžeckého vybavení:
- bačkůrky na přezutí
- spacák a karimatku či karitaťku
- jídlo na tři 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 divočině
- dobrou náladu a nápady na večerní zábavu

Vláčkem až do Vysoké Pece:
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4.2.

Praha hl.n.
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>
Vysoká Pec
Celkový čas 4 hod 17 min, vzdálenost 256 km, cena 318 Kč / 239 Kč (zákaznické jízdné)

Z Ústí nad Labem jede tento spoj v 16.48 hod.
Dejte nám vědět, kdy že se chystáte – je možné pro
vás zajet i autem v případě, že vláček bude končit
jinde než ve Vysoké Peci.
Od vláčku k Jindřichovi:
Po vystoupení z vlaku - vystupuje se vlevo ve směru
jízdy - se dejte pěšky po cestě kolem kolejí ve směru
jízdy vlaku cca 200 m. Pak na silnici vlevo
a po 150 metrech na křižovatce se dejte vlevo do
kopce - a pak už jen 2 km jděte a jděte, až minete
hospodu a ceduli Rudné. Až potok podejde silnici a
budete ho mít po vaší pravé ruce, uvidíte před sebou
vlevo oranžový divnodomek - tak ten to není, ale když
se podíváte vpravo, tak nad potůčkem bublavým stojí
domeček s balkonem - odbočte doprava a dejte se po
první proházené cestičce na pravé straně a dojdete až
ke dveřím a vejděte - budete vítáni.
Dejte nám, prosím vědět kdo a kdy se chystáte – díky.
Spojení na můj mail nebo tel. 724731039 Mirka,
776105304 Jindřich
Na všechny se těší Mirka a Jindra

