
R+R INGWIVVVINGWI MALÉ SVATOŇOVICE
Tě zve na

XIII. ROČNÍK
PŘECHODU JESTŘEBÍCH HOR

Kdy, kde a v kolik?? 

Paseka v Jestřebích horách

sobota 30. – neděle 31.5.2009
od 13:00 hod 

(nástup a zahájení programu)

http://pjh.wz.cz
Vlakem do Malých Svatoňovic

Paseka v Jestřebích horách

Mohyla PJH

Jeskyně loupežníka Lotranda

Rozhledna Žaltman



Jako každý rok pro vás  kmen Ingwivvvingwi připravil další ročník Přechodu Jestřebích 
hor, který se bude opět konat na Pasekách v Jestřebích horách (686 m.n.m.). Bylo by dobré 
sem dojít během dopoledne tak, abyste se  stihli utábořit, vyměnit si pamětní lístečky (ať už 
osobní, družinové, nebo střediskové), nebo si prohlédnout  kroniku této akce, do které budete 
moci přispět i vy. Samozřejmě se také naobědvat, protože později už nemusí být čas... 
Chystáme pro vás program, osvědčené i nové hry a jednu velkou, hromadnou.
A večer?? Samozřejmě táborák :)

Ještě pár detailů:
Co se týče ubytování, bude mít každý dostatek místa na 

postavení vlastního stanu na louce před chatou Čepelka, na 
které budou k dispozici také záchody. Doufáme že po 

osazenstvech stanů nezbydou na Pasece odpadky, ale to 
snad nemusíme připomínat…

Podpořte mohylu!!!
Nezapomeňte na mohylku, která se nachází na 
okraji malého lesíka (cesta k ní bude značená). 

Byla založena 1. května 1999 při III. ročníku PJH. 
Od té doby se sice malinko rozrostla, ale pořád to 
není ono. Tak vás prosíme, vezměte si nějaký ten 
kámen či kamínek ze svého okolí a přiložte jej na 

zvěčnění vaší návštěvy a zvětšení mohylky.

Co s sebou??
 Nepovinné: - Co chcete
 Povinné: - KROJ!
       - Kartičky na výměnu
                    - Dobrá nálada
                   - Kámen na mohylu

!!UPOZORNĚNÍ!!
Každý absolvuje pochod na paseky na 

své vlastní nebezpečí! Za osoby mladší 
18ti let zodpovídá jejich vedoucí. 

Každý oddíl by měl mít svoji vlastní 
lékárničku!!

PROGRAM
DOPOLEDNE 
- příchod, zabydlení,
- výměna pamětních lístečků, kronika
- oběd z vlastních zdrojů

ODPOLEDNE (asi od 13.00)
- slavnostní zahájení v krojích
- hlavní hromadná hra
-hry

- Hrady
- Středověk
- Raz, dva, tři, vlk
- a mrtě dalších…

VEČER
- táborový oheň
- pokec a hra na kytaru


