Komise turistiky Odboru všestrannosti České obce sokolské
a T. J. sokol duchcov, oddíl turistiky
zvou všechny záJemce o turistiku a cyklistiku na akci

SE SOKOLEM NA KOPEČKY
5. výstup na Lysou horu (1323 m n. m.)
v Beskydech

SOBOTA 11. 7. 2020

Program :
cíl hvězdicového výstupu Je v bezruČově chatě na vrcholu lysé hory v sobotu 11. 7. 2020
od 11:00 hodin do 15:00 hodin.
každý úČastník obdrží zdarma pamětní list za výstup, otisk pamětního razítka a
razítka ivv. K zakoupení bude pamětní karta cesty ke hvězdám a absolventská vizitka SE
SOKOLEM Na kopeČky 2020 - 5. výstup na lysou horu a další.
v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 vyzýváme úČastníky k dodržování
aktuálně úČinných nařízení a doporuČení vlády Čr a ministerstva zdravotnictví Čr!
úČastníci Jsou povinni dodržovat veškerá pravidla pro pohyb v chko beskydy!

doporuČené pěší trasy:
6 km: Malenovice (satina) – satinské vodopády – u veliČků – přírodní památka
ondrášovy díry – lysá hora
8 km: ostravice – lukšinec – lysá hora
9 km: Malenovice (satina) – satinské vodopády – ivanČena (skautská mohyla) – malchor
– lysá hora
9 km: visalaje – zimný – lysá hora

doporuČená cyklo trasa:
25 km : ostravice – přehrada šance – visalaje – papežov – lysá hora

doporuČená doprava:
vlakem do železniČní stanice ostravice nebo autobusem do zastávky malenovice,
parkoviště nebo autobusem do zastávky krásná, vyšní mohelnice, hotel visalaJe

soutěž se sokolem na kopeČky: minimálně 6 výstupů během minimálně 3 let.
turisté, kteří absolvuJí minimálně 6 výstupů během minimálně 3 let, obdrží speciální pamětní
placku a pamětní list, který bude udělován od 1. 1. 2022 na hlavních turistických akcích
Sokola. turisté, kteří dosáhnou 10 úČastí během minimálně 4 let, budou slavnostně oceněni
pamětním odznakem na setkání těchto úČastníků, které se uskuteČní během všesokolského
sletu v Praze v roce 2024. (nutno doložit originály pamětních listů z Jednotlivých výstupů.)

Informace:

Jiří brož, mobil : +420 728 848 724, email : jirka.kct@seznam.cz
dušan petráš, mobil : +420 603 496 389, email : dusan.petras@centrum.cz
internet : www.sokol.eu
facebook : www.facebbook.com/groups/808517549174077
www.facebook.com/sportovnivsestrannost

