
Program:
pátek 24. 10. - příjezd na chalupu Xvátkům (Jablonec n. Jizerou), večeře + 

  kulturně-osvětový večer
sobota 25. 10. - aklimatisační den, výlet po okolí, příjezd opozdilců, večeře, nocleh
neděle 26. 10. - pochod směr Dvoračky, Labská, Novopacká bouda 

  (večeře, nocleh)
pondělí 27. 10. - směr Luční bouda... Černá hora... Rasovna (Rudník)

- večer na Rasovně obvyklý program 
  (večeře, kladivo, nocleh, snídaně) 

úterý 28.10. - přesun do Hostinného na vlak a domů...

Program:
pátek 24. 10. - příjezd na chalupu Xvátkům (Jablonec n. Jizerou), večeře + 

  kulturně-osvětový večer
sobota 25. 10. - aklimatisační den, výlet po okolí, příjezd opozdilců, večeře, nocleh
neděle 26. 10. - pochod směr Dvoračky, Labská, Novopacká bouda 

  (večeře, nocleh)
pondělí 27. 10. - směr Luční bouda... Černá hora... Rasovna (Rudník)

- večer na Rasovně obvyklý program 
  (večeře, kladivo, nocleh, snídaně) 

úterý 28.10. - přesun do Hostinného na vlak a domů...

24. - 28. 10. 2008

obrať!

CHCEŠ BÝT JAKO ONI???

TAK JDI NA...
VII. PODZIMNÍ PŘECHOD KRKONOŠSKÝ



VI. PODZIMNÍ PŘECHOD KRKONOŠSKÝ
24. - 28. 10. 2008
Doprava: 
- na busy na cestu tam si zajistěte místenky!!!

- na chalupu Xvátkům - do Jablonce n. Jiz. a pak asi 3km pěšky, mazáci budou navigovat:
- busem z Prahy: 15:45 a 16:20 z Černého Mostu 
- vlakem z Prahy: 14:11 nebo 16:11 z Hl. n. přes Chlumec n./C. a Martinice 
- busem z Brna: 14:45 ze Zvonařky (příjezd 20:10)

- na Novopackou boudu - busem z Prahy do Špindlu v 15:20 a 16:20, pak nahoru po žluté 
směrem na Petrovu boudu cca 8km. 

- zpět z Hostinného - vlakem nebo autobusem: 
- vlakem do Prahy: 14:34 nebo 16:34 (přes Chlumec)
- busem do Brna: 15:10 (přímý – 19:50 příjezd na Zvonařku)

S sebou:
- dobré boty(!!!), přezuvky, plastovou láhev na vodu, něco do deště a zimy na sebe i do sebe 
(nejen rum, tradičním nápojem je griotka) (už nám párkrát i sněžilo!!), spacák, čelovku, tatranky 
apod., HUDEBNÍ NÁSTROJE, náplasti na puchýře...
- peníze: přiměřeně, hlavně na dopravu, obědy a občerstvení cestou...
-  zajištěno bude: - u Svátků večeře, pití a snídaně (asi 140,- Kč na osobu a den, nocleh zdarma), 

- na Novopacké boudě:
- nocleh na pokojích s polopenzí (spol. večeře a snídaně) za 350,- Kč
- nápoje večer nejsou v ceně (info na www.novopackabouda.cz)

- na Rasovně - večeře, kladivo, pivo + další pití, nocleh a snídaně
(celkem asi 250,- Kč/os.)

Důležité informace:
Hlašte se prosím do 1. 10. na e-mailovou adresu: 
podzimni.prechod@seznam.cz 
Případné dotazy zodpovíme tamtéž nebo telefonicky na: 
605 131 136 /Jarda nebo 775 186 775 / Madla
Jinak se hlaste co nejdříve - nával je veliký a místa u nás na chalupě 
málo (max. 18 lidí!)...

Těšíme se na Vás...

Jarda Svátek
Madla Biedermanová


