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Naši drazí ebicyklisté i kolonejezdící přátelé, zveme Vás na 

• 

• 

SKl & Teleskopy 1994 

které se budou letos konat ve dnech 

25. - 27. března 1994 

ve Velké Úpě v Krkonoších 

Pořadatel: ebicyklista. Jiří Spryna.r z Hra.dce Králové, bytem Na. Kotli 1175, 500 09 
Hra.dec Králové. 

Místo ubytování: cha.ta. Kovošrotu Hra.dec Králové ve Velké Úpě v Krkonoších - cha.ta. 
se na.chá.zí asi v jedné třetině lanovky na. Portá.šky ve Velké Úpě. Na. místě bu'dou uka.za.tele 
a. označení. Cena. za. ubytováni je 70,- Kč za. noc jednotně. (Pozor: za. stejných podmínek 
je možný pobyt ebicyklistům i po celý předcházející týden!- viz zpátečka.) 

• Stravování: Od cha.ty bývala. loni asi 500 metrů směrem dolů Velká. Úpa., kde bylo několik 
restauračních a. jiných občerstvovacích zařízení. Dále se ta.m nachází i obchod se zbožím 
poživatelným. Nejpodsta.tnější je ale to, že na. cha.tě je možnost va.ření svépomocí. 

• Přírodní podmínky pro lyžírová.ní: terén je výhradně krkonošský - tedy jízda. po 
rovině, do kopce i dolů; běžkem, pěškem i sjezdem! 

• Doprava: 

1. AUTOBUSEM: různé autobusy z různých velkoměst - vždy jízda. ve směru Pec pod 
Sněžkou s výstupem ve Velké Úpě. 

2. VLAKEM: vždy do '1\rrnova. a. pa.k čilou autobusovou dopravou do Velké Úpy. 

3. AUTOMOBILEM: přímo a.ž na. parkoviště ve Velké Úpě- pozor vša.k na. poměrně 
vysoké vjezdné a. pa.rkovné. 

• Přihlášky: zpátečky posílejte zásadně na. a.dresu pořa.da.tele současně s uvedením (a. 
čitelně!) rodného čísla. pro potřeby cha.ta.řky. 

• Uzávěrka přihlášek: 17. března. 1994. 

• Poznámky: 

1. Vzhledem k místu a. době konání je téměř vyloučen výpa.dek sněhu. V přípa.dě přírodní 
pohromy je vša.k připraven ná.hxa.dní program! 

2. Nejméně týden předem může být každý řádně přihlášený účastník a.kce obeslán sezna
mem všech přihlašivších se - pro možnost sjednocení se do jednotlivých ebivýpra.v. 

3. Bývá. účelné vzíti s sebou cestovní pas, sluneční bryle a. mnoho peněz. 

4. Všichni účastníci SKI'94 jsou povinni vzíti s sebou 1 ks spá.cá.ku na. osobu!- výjimka.: 
nepla.tí pouze pro týdenní pobyt! 


