Milí kolojezdící i kolonejezdící

přátelé,

zveme Vás na

SKl & Teleskopy 1992
které se budou letos konat ve dnech

21.

23. února 1992 v

Janově

nad Nisou

• Místo ubytováni: Janov nad Nisou, ubyl.ovna TJ Sokol Janov,
cena 60,- Kčs jednotně.

vícelůikové

pokoje,

• Stravování:
- SNfDANI:: možno pouflt kuchyňku v objektu, restaurace ani bufet nen{ k dis-

pozici
- ODĚDY: cestou, buď z vlastních zá3ob, nebo v omezeném počtu pocestných ha&pod
- VEČEŘE: v pfípadě zájmu společná v hospodě v J anově, jinak individuálně v
Janově, nebo v okol{; tét možno z vlastních zásob
•

Přírodní podnúnky pro lyžlrovánf: terén je výhradně na běžky! Janov nad Nisou
Iei{ v nadm. výšce 750 m, na lyifch možno jezdit pHmo z ubytovny. Délka tras je
omezena jen velikostí Jizerských hor - pro náročné a zvlášt' otrlé je možné nji.atit
trasu i okolo 90 km.

• Doprava:

1. VLAKEM: vlakem do stanice Rychnov u Jablonce nad Nisou (trat' 030 TurnovLiberec; dobré spojen{ od Brna, Uradce Pardubic i Prahy). Dále ze železniční
stanice autobusem MHD linkou Rychnov-Jablonec-Janov (3 pásma= 6,- Kč( a)),
a to z konečné na konečnou . Polom 200 m pěšky.
2. AUTOBUSEM: do Jablonce nad Nisou a dále MHD jako u vlaku (z autobusového
nádraží na MIID je to pěšky asi 201) m).
3. AUTOMODILEM: ze silnice Turnov-Libert4e odbočka do Jablonce nad Nisou
-odtud asi 10 km do Janova. Ob~íinější je příjezd do Janova · z Liberce přes
Bedřichov. Pozor: nutná vlastní lopata na zahrabáni auta (parkoviště neni v
dohlednu)!!
•

•

Přihlášky:

zpátečky posílejte zásadně na adresu pořadatele současně ee zaplacením
po6tovní poukázky na jejíi druhé straně jmenovitě (a čitelně - pro soupisku pro
chataře) uvedete ve zprávě pro pfíjemce za koho je placeno plat{ se, jak je uvedeno výše, 60,- Kčs za osobu jednotně!

Uzávčrka přiWáick: 31. ledna 1992. ~
_

__

...;;;...

• Poznámky:
1. Vzhledem k místu a době konání je téměř vyloučen výpadek
přírodní pohromy je však pfipraven náhradní pro,ram!
2.

sněhu.

V

přÍpadě

Nejméně týden pfedem bude katdý řádně přihlášený účastník akce obeslán seznamem všech pfihlašivších se - pro možnost sjednocen{ ee do jednotlivých

•
Váženi ski-ebi-cyklisté-lyžnici,
PRVN1 A POSLEDN1 INFORMACE O SKl + TEL. 1992
1. Plati skoro vše, co bylo v pozvánce
2. NEPLATÍ - misto ubytováni
ZM~NA:

chata "METRA", jinak též "LABORATORN1 pf{1STROJE",
dřive "GASTHAUS" č.p. 1252
Cesta z JANOVA, od konečné MHD - viz plánek
3 • Omezené misto pro zahrabáni cca 6 aut do zmrzlého sněhu.

4 . Cena za ubytováni: + 20 Kčs
v posteli s lůžkovinami.
5. Tvrdý snih je k dispozici v
snad na cestě.

-

za obecni poplatky. S pan i

dostatečném

množstvi,

měkký

je

6. Na chatě Vás čekám od 14.00 hod., dřive doma- viz adresa
a telefon {telefon chata: 0428/95277)
použiti vlaku do Rychnova- příjezd 23.59 jede MHD již
jen do Jablonce. Dále již jen pěšky pouhých 10 km.
8. Při použiti autobusu Praha-Janov-Hrabětice = výstup JANOV,
hotel Praha
7.

9. -

10.

Při

-

účastnici:

11. Zdravi Vás:

Stařecký, Kleczková, Rosa, Vašků, Cervinková, Dlabola,
Slavíkovi, Hrbáčková, Olchava, Neuman, Rusňák, Malý,
Strašil, Procházková, Stánec, Záhora, Sprynar, Bejček,
Storek, Jarkovský, Janata, Grygar + syn, Přibáň,
Zdeněk, Soldát, Trutnovský, Křižovič

Milan Antoš, Táboritská 8, 466 Ol Jablonec n. Nis.
telefon: 0428/27013

