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POZVÁNKY NA AKCE NA PŘELOMU ROKU

Tak se nám opět blíží konec roku a Pepácká komise Olomouc zve všechny příznivce PP na dvě tradiční akce.

Silvestrovský pochod (aneb akce „běžky nebo pěšky“) bude v sobotu 29.12.2018. Odjezd pěších
účastníků v 937 hod., příjezd do Hrubé Vody zastávka v 1010 hod. Sraz v Olomouci hl.n. zhruba 20 min. před
odjezdem vlaku, jednotlivé skupiny se domluví na koupi jízdenky.
Novoroční přejezd Jeseníků se koná v sobotu 5. ledna 2019. Jedeme rychlíkem z Olomouce hl.n. v 7.56
hod do cílové stanice Ramzová, kde budeme 9.33 hod. Pokud bude sníh a účastníci na běžkách, bude trasa
Paprsek a zpět, případně podle dohody. Pěší účastníci vyrazí na Smrk a pak buď zpět do Ramzové nebo přes
lesní bar do Lipové.
Využijeme skupinovou víkendovou jízdenku SONE+, tzn. max, 2 dospělí a 3 děti na jeden lístek za 269 Kč
tam i zpět, takže si zkuste dopředu domluvit dvojice (případně skupinu 2 dospělí + děti).
Vlaky zpět

ze stanice Ramzová – 15 24, 16 09
Horní Lipová
- 1515, 1558

Prosím všechny, aby si po vydání nových jízdních řádů zkontrolovali odjezdy vlaků, možná se budou
o nějakou minutku lišit!!!
Asi už ani není nutno připomínat, že se jedná o zcela volně organizované akce pro členy ASPV, Sokola, ale
i „civilisty“. Akce nemají žádné „centrální zabezpečení“ a jde „jen“ o dobrý pocit nás všech z toho, kolik
kamarádů se nás zase po roce sejde. Za bezpečnost při obou akcích odpovídají cvičitelé či vedoucí
jednotlivých zúčastněných skupin (což se týká zejména případných skupinek dětí a mládeže – ty v každém
případě musí mít svého dospělého vedoucího).
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