
VÁNOČNÍ „ RYBENSKÝ POTOK 2014“  
(9. R OČ NÍK  VÁNOČ NÍ K AMAR ÁDS K É  T UR IS T IK Y ) 

 
Určeno pro všechny kamarády dobré pohody. Po 4 km krásné předvánoční procházce bude 
posezení v sokolovně u Zš v Rybné n. Zd. 
 
Termín: v úterý 23. 12. 2014 ve 14.45 hod u Holendova mlýna v Rybné n. Zd.  
 
Doprava č.1:   Svozní BUS, který Vás přiveze do Rybné a večer Vás zase odveze na nástupní 
                         místa nebo domů. Nejezděte auty, využijte nabídnutý spoj a můžete se veselit 
                         bez omezení. 
Jízdní řád: 
                         Rychnov n. Kn. BUS nádraží 14.00 
                         Potštejn BUS zastávka              14.15 
                         Vamberk náměstí 14.30 
                         Rybná Holendův mlýn              14.45 
                         Cena jízdného tam 20,-Kč/osoba 
 
Doprava č.2:   pro ty, kteří nemohou turistovat, ale chtějí se zúčastnit večerního posezení  
                         s kamarády. 
Jízdní řád: 
                         Rychnov n.Kn. BUS nádraží v 16.00 hod. 
                         Vamberk náměstí 16.15 hod. 
                         Rybná u školy  16.30 hod. 
                         Cena jízdného tam 20,-Kč/osoba 
 
Doprava č.3: : odvoz zpět domů po ukončení akce. Cena jízdného zpět 20,-Kč/osoba 
 
Trasa:   od soutoku u Holendova mlýna po potoce vesnicí k prameništi. Délka trasy cca 4 km. 
              Cestou se stavíme povinšovat k Vánocům u našich kamarádů: Míra Šubrt chata  
              v Pekelci, u Holendů ve mlýně, u Prachařů v Rybné n. Zd. 
 
Posezení:   od 16.30. hod. v sokolovně v Zš v Rybné n. Zd.; Zajištěné občerstvení (klobása  
                   gril, čaj, káva, limo, pivo atd.) za rozumné ceny, zajišťuje rodina Prachařů. 
                   Pod stromečkem na Vás čekají dobří kamarádi a dárečky. Hudební doprovod 
                   Sláva Kouřil, Jarda Sokol, Pavel Kodýtek, kteří se těší na Vaši účast. 
 
Vezmi s sebou:  - 1x malý dáreček pro kamarády pod stromeček 
                           - drobné sladkosti a pochutiny na stůl 
                           - čelovku nebo baterku na cestu (bude již šero a tma) 
                           - dobrou náladu 
 
Těší se na Vás parta nadšenců „vánoční turistiky“. 
 
Krásné Vánoce 2014 a hodně zdraví, štěstí, spokojenosti do roku 2015 
                                                                                                           Vám přeje  
                                                                                                                             Bohouš Jindra 


