Plán akce
V pátek příjezd do kempu Hamr na Jezeře, ubytování,
seznámení se s okolím, sehnání dřeva na oheň a decentním
ochutnáním místního točeného pivečka v kiosku U Pupana.
Posilující spánek na druhý den.
V sobotu ráno odjezd směr Ještěd. Jupííí
Ideálním spojením je místní autobus za 37,- Kč. Autobus staví
na zastávce Hamr na Jezeře aut. st. a jede v 6:19 a další aţ ve

12:24. Autobus jede do Horního Hanychova, Na Výpřeţi (moţno
vystoupit a jít pěšky cca 3 km do kopce) nebo se nechat svézt
přímo aţ pod lanovku. Lanovka na Ještěd jede v 10:30 a jezdí
kaţdých 30 min. Cena 75,- (jednosměrná) a pojme 35 osob.
Autobus v 9:24 nám zrušili , ale můţeme objednat taxi na
Ještěd za 550,- Kč, coţ při 4 os. vychází na os. o 25,-Kč více neţ
bus+lanovka. Nebo autem a pak se pro něj druhý den vrátit.
Z Ještědu je plnohodnotný start celé akce. Letos ale jedou také
kočárkáři, kteří se připojí ve 12:52 v Hodkách –restaurace ABC.
Čas ani trasa není určená, z důvodu vytvoření menších skupin
tak, abychom postupně navštěvovali hospůdky v okolí a nepřišli
všichni naráz. Je uţ skoro zvykem, ţe nás cestou překvapí
nějaká místní akce.
Důleţité je navštívit co nejvíce restauračních zařízení (i ty které
nejsou na mapě), ochutnat více druhů piv, zapamatovat si kde
se vám nejlépe líbilo, jaké pivo vám nejlépe chutnalo a s těmito
záţitky dorazit v pořádku, pokud moţno aţ do cíle.
Cíl je zpět v kempu Hamr na Jezeře v kiosku, poté se
přesuneme k ohništi a jako vţdy si něco dobrého uděláme na
grilu. Bujaré veselí aţ do ranních hodin máme stále povoleno.
V neděli je úklid, předání chatek, případný oběd a odjezd.

HospodoŠlap počtvrté
Volné pokračování známého Podještedského Putykocrossu.

Termín akce 24 – 26. 5. 2013
Pochod z Ještědu krásnou krajinou, malebnými vesničkami a
příjemnými hospůdkami s dobrým českým pivem.
Akce začíná pátečním příjezdem do kempu Hamr na Jezeře.
Autem R10 přes Mladou Boleslav, sjezd na Mnichovo Hradiště,
Ralsko, Mimoň, Stráţ pod Ralskem, Hamr na Jezeře. Autobus
Praha, Černý most – Liberec – Hamr na Jezeře.
Ubytování (chatka 500,-/4 os./den vč. lůţkovin, stan 50,-/den).
Chatky nutno dopředu rezervovat. Podle počtu lidí a dle
domluvy bude v sobotu grilování (cca 100,-/os.).
Tento leták a jeho případná aktualizace je na stránkách
www.keller-bazeny.cz/hospodoslap.pdf
Na tuto akci Vás zvou Masovej a Off.
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- takto označené místo na mapě určuje moţnost konzumace točeného piva (restaurant, restaurace, hostinec, hospoda, pivnice atd.) + číslo a popis daného místa:
1 – Ještěd - restaurace, bufet – Start 1, 2 – Hotel Ještědka, sedlo pod Jěštědem, 3 – Turistická chata Na Pláních, Pláně pod Ještědem 4 – Penzion Horka, Hoření Paseky,
5 – Restaurace ABC, Hodky - Start 2, 6 – U Rychtrů, Světlá pod Ještědem (od 16 hod.), 7 – Restaurace Kampelička, Rozstání, 8 - Klub U Hasičů, Dolení Paseky (10–13. Hod.)
9 - Restaurant Golf, Rozstání, 10 - Restaurace Slunce, Osečná, 11 - Hospoda U Sršně, Osečná, 12 - Penzion Dřevěnka, Osečná, 13 - Restaurace kemp Ţabák, 14 – Penzion
Hutník, 15- Restaurace U hrázi, Pacifik, a další .., 16-Kemp Hamr na Jezeře , kiosek U Pupana – cíl. Některé z uvedených míst nemusí být otevřené, jiné třeba nové – zapsat.
- zastávka autobusu : 1 – Hamr na Jezeře aut. st., 2 – Horní Hanychov, Na Výpřeţi, 3 – Horní Hanychov, U lanovky

