
☺      Zvadlo    ☺ 
 
 

IVANČENA 2008  
devátý ročník oblíbeného  pochodu 

tentokrát úplně JINAK 
 

MOTTO: "Již po deváté zvedneme svá líná těla, zhuntovaná sezením  
u počítačů a televizorů a dokážeme sami sobě, že ještě nepatříme  

do starého železa a umíme pohnout kostrou. Zveme Tě na opravdu náročnou akci.  
Přijmi naši výzvu a nechej se vyhecovat, nebudeš litovat a nikdy nezapomeneš." 

O co jde ? Tentokrát to plánujeme TROCHU JINAK, takže prosím o pozornost: 
Ráno vlakem přes Ostravu a Frýdlant do Ostravice, letos ne tak brzo jako obvykle, až 

v 8 :-),  příjezd cca 12:02 (cestou hry, karty, spánek…). Po červené značce cestou 
nazývanou "Bezručův výplaz" na Lysou horu, cca 8,5 km.  

Na Lysé tradiční občerstvení, ale tentokrát zbude čas i na procházku po vrcholu  
a jiné atrakce - nikam totiž nespěcháme, ubytování je zajištěno přímo  

na Lysé hoře! V některé z restaurací se i navečeříme a ráno nasnídáme.  
Ráno nebudeme spát do 10, ale vyrazíme sešupem dolů až na Ivančenu 

(pomník skautům, umučeným za války). No a pak už stále dolů opačnou trasou 
než obvykle, k hotelu Bezruč (celkem 6,5 km), autobusem na vlak a vlakem domů. 

 

Jaké bude letos počasí nikdo netuší, zatím je tam 90 cm sněhu a mlha.  
Může být zima a sníh, může pořádně fučet, může být i deštivo, uvidíme...  

Nebo taky může být krásně, jako loni, ale… nechme se překvapit :-)  
Sledujte aktuálně http://www.lysahora.cz  

 

Kdy ? od soboty do neděle 15. - 16. března 2008  
Kde ? Beskydy: Ostravice - Lysá hora - Ivančena - Frýdlant 
Sraz : v sobotu 15.3. v 7:05-10 na konečné „1“ (odj.7:10, 7:20) 

nebo max. v 7:45 na hl.nádraží u hl.vchodu, vlak v 8:03 
Návrat : v neděli 16.3. 17 až 20 hodin na hl.nádraží,  

různé varianty podle rychlosti návratu v neděli 
Ubytování : Lysá hora - ubytovna, povlečení, sprcha 
Jídlo : zajistí si každý sám, na Lysé hoře jsou dvě hospody 

(nevíme zda budou otevřené po 20. hodině, zjistíme)  
Peníze : 500,- Kč (ubytování a doprava, režie atd…) bez stravy ! 

Cena je dotována Severkou. Nutno se přihlásit Hanči 
nebo Bocmanovi obratem, max. do středy 27.2.! 
Mailem či SMS, závazně, hlásíme počet na ubytování !  

S sebou :  
 

vhodné a teplé oblečení, čepice, rukavice, šály, kapuce, 
hlavně dobré a nepromokavé boty, pláštěnka, peníze, 
jídlo a pití, dobrá baterka, karty a spol., jízdenky MHD,  
„servis“ do hotelu - ručník a mýdlo, přezutí, převlečení.. 
☺ návleky, sněžnice, hůlky, lano, soudek s rumem, GPS 

 

10.PTO Severka Brno * www.severka.cz  
Manažer akce: BOCMAN  

608 840 166 * jakub.trojan@centrum-pojisteni.cz 
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