
☺      Zvadlo    ☺ 
 
 

IVANČENA 2010  
jedenáctý ročník oblíbeného  pochodu 

tentokrát snad zase JINAK 
 

 
MOTTO: "Již po jedenácté 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." 
 

Jaké bude letos počasí nikdo netuší, zatím je tam 40 cm sněhu a mlha.  
Může být zima a sníh, může pořádně fučet, může být i deštivo, uvidíme...   

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

 

Kdy ? Od soboty do neděle 13. - 14. března 2010  
Kde ? Beskydy - Lysá hora - Ivančena 

Přesnou trasu pro vás připravuje poradní tým ve složení 
Hanča+Slon+Pepa+Bulík+Roháček :-) Více na další straně. 

Sraz : V sobotu ráno až dopoledne, na konečné / na hlavasu, 
bude upřesněno podle vybrané varianty. 

Návrat : V neděli v 17 až 20 hodin na hl.nádraží,  
různé varianty podle rychlosti návratu v neděli 

Ubytování : Lysá hora - ubytovna, povlečení, sprcha (tam co už 2x) 
Jídlo : Zajistí si každý sám, na Lysé hoře jsou dvě hospody, ale 

mají otevřeno max. do 20 hodin - na večer se zásobte, 
na snídani už je zase otevřeno :-)  

Peníze : 500 až 600 Kč (pouze ubytování a vlak+bus, bez stravy). 
Cena bude upřesněna až jak dopadne trasa a možnosti 
dotace Severkou a MŠMT :-)  Loni stačilo 500. 
Kvůli ubytování je nutno se přihlásit Hanči či Roháčkovi 
obratem do 1.2. včetně, SE ZÁLOHOU 250 Kč.  
Zálohu nebo plnou cenu doneste do klubovny (jinam po 
dohodě) a nebo možno poslat na účet 1466383001/5500. 
Záloha bude v případě vašeho odhlášení použita na 
případný storno poplatek, bude-li ho chtít ubytovatel !!! 

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 ubytovny - ručník a mýdlo, přezutí, převlečení.. 
☺ návleky, sněžnice, hůlky, lano, soudek s rumem, GPS  

 

10.PTO Severka Brno * www.severka.cz  
Manažer akce: Hanča * 602 834 675 * hanca@severka.cz 

TRASA: 

O co jde ?  

Kdo tuto akci nezažil, nebo i zažil :-), odkazuji na náš web www.severka.cz, kde 
najdete vše o loňském ročníku a přehled ročníků minulých. 
http://www.severka.cz/Kronikahtm/2009/ivancena09.htm 

Principem akce je dostat se dopoledne z Brna do Beskyd, vlakem přes Ostravu 
někam do Ostravice, Frýdlantu, Frýdku-Místku (podle trasy), cestou hry, karty, 
spánek… Potom zdolat Lysou horu (většinou sněhem a ledem), zde přespat, a buď 
v sobotu nebo až v neděli navštívit pomník Ivančena. A pak domů... 

Po minulých ročnících bychom rádi pokračovali ve zdolávání dosud nepoznaných 
tras. Chodilo se od Bezruča, do Morávky, pak z Ostravice Bezručův výplaz, loni se 
šlo nepřekonatelnou trasou po žluté ze Šancí :-) Do kompletního setu nám schází 
ještě pár tras, mimo jiné ta z Visalají, která je prý nejlehčí. 
 
Dohoda je zatím tato:  

Ubytování je zamluveno na Lysé hoře. Uvidíme podle aktuální sněhové situace a 
počasí. Bude-li jako v roce 2009 :-) zkusíme dojet přes Frýdek a Krásnou na Visalaje 
a jít odtud. Je to údajně nejlehčí trasa a nejmíň do kopce :-) Ale upozorňuju všechny, 
že ať půjdeme odkudkoliv, Lysá hora je furt nahoře :-) 

Bude-li počasí jiné, například nebude sníh nebo tak něco, můžeme operativně zvolit 
jinou trasu, možností je vícero - zkoušet něco jiného z Ostravice, co jsme ještě nešli, 
otestovat Pražmo, rovnou z Frýdlantu, atd. Abychom snad nebyli příliš brzo nahoře a 
málo unaveni :-) 

Na Lysé tradiční občerstvení, těm co dojdou za světla zbude čas i na procházku po 
vrcholu a jiné atrakce - nikam totiž nespěcháme, ubytování je opět zajištěno přímo 
na Lysé hoře! V některé z restaurací se i navečeříme a ráno nasnídáme. Trasa 
nedělní bude zvolena analogicky dle soboty :-) 

Trasu zatím připravuje tým Hanča+Slon+Pepa+Bulík+Roháček, chcete-li do toho 
mluvit, ozvěte se. Ve vlaku už bude pozdě :-) 
 
Mapa na další straně. Odkazujeme na www.lysahora.cz a www.mapy.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Trasy Ostravice - Lysá Hora 

Lysá Hora 

Trasa z Visalají (červená) 

Trasa z Pražma 

Ivančena 

Bezruč 

Trasa 2009 - Šance 


