
Naši mílí a drazí ebicyklisté, vážení astrokolojezdci, zveme Vás tímto na 

SKl &- TELESKOPY 
1995 

které se budou konat ve dnech 

17.-19.března 1995 
ve Velké Úpě v Krkonoších 

• Pořadatel: Ebicyklista Roman Záhora, bytem Máchova 592, 500 02 Hradec Králové 2; 
CO 049/23011 (domů), <lJ 049/5435001/280 (zaměstnánij. 

• Místo ubvtování: chata Kovošrotu Hradec Králové ve Velké Úpě v Kerkonoších - chata se nachází 
asi v jedné třetině lanovky na Portášky ve Velké Úpě. Na příslušných místech budou vhodné ukazatele 
směru a jiná označení. Cena za ubytování bude do 1 00 Kč za osobu a noc jednotně. (Pozor: za 
stejných podmínek je možný pobyt ebicyklistům i po celý předcházející týden, tedy ve dnech 13. až 
17. března.) 
• _Stravování: Od chaty bývala i loni asi 500 metrů směrem dolů Velká U~ ., kde bylo několik 
restauračních, zásobovacích a jiných zařízení s poživatinami i tekutinami. Nejpodstatnější je ovšem 
skutečnost, že na chatě jest možnost vaření svépomocí. 
• Přírodní podmínky pro lvžfrovánf: terén je výhradně krkonošský - tedy jízda po rovině, jízda do 
kopce i jízda dolů- vše běžkem, pěškem i sjezdem! 

• Doprava a doleva: 
1) autobusem: různé autobusy z různých velkoměst - vždy jízda ve směru Pec pod Sněžkou 
s výstupem ve Velké Úpě (ale i z Pece to není daleko). Bez záruky: autobusy Trutnov-Úpa: X6.40, 

7.50, SN8.00, SN8.30, S8.50, 9.35, 7.10, SN7.45, 8.15, 9.55, 10.55, 12.00, 14.05, X14.15, SN15.05, 
X15.25, 16.00, SN16.25, SN17.45, 19.50, 20.05; Praha-Úpa: 13.40, PÁ14.45, 15.00, PÁ16.30, 17.00 . 
. 2) vlakem: vždy do Trutnova a pak čilou autobusovou dopravou do Velké Úpy. Bez záruky: vlak 
Pardubice 5.59 - Hradec Králové 6.23 - Hradec Králové 6.58 - Trutnov 8.24, nebo Pardubice 17.00 
- Jaroměř 17.35 - Jaroměř 17.49 - Trutnov 18.52. 
3) automobilem: přímo až na parkoviště ve Velké Úpě - pozor však na poměrně vysoké vjezdné 
a parkovné. 

• Přihlášky: řádně vyplněné zpátečky posílejte zázadně na adresu pořadatele, týdenní pobyt raději 
potvrzujte telefonicky. 
• Uzávěrka přihlášek je pro týdenní pobyt 20. březen 1995, pro vlastní SKl & TELESKOPY 1995 
27. březen 1995. 

• Poznámky: 
a) Vzhledem k místu a době konání jest téměř vyloučen výpadek sněhu. V případě živelné pohromy 
je však připraven náhradní program. 
b) Nejméně týden před konáním akce může být každý řádně přihlášený účastník akce obeslán 
pořadatelem seznamem všech přihlašivších se- pro možnost sjednocení jednotlivých ebivýprav. 
c) Bývá nanejvýš účelné vzíti si s sebou cestovní pas (!), sluneční bryle a mnoho peněz! 
d) Všichni účastníci SKl & TELESKOPY 1995 jsou povinni si vzíti s sebou alespoň 1 kus spacáku na 
osobu! - výjimka: naplatí pouze pro týdenní pobytovníky! 
e) Kdo může, nechť vezme s sebou různé atributy veseli (hudební nástroje, relikvie z ebicyklodění atp.) 


