
                           

    

PEPÁCKÁ KOMISE OLOMOUC 
 
 

  akce na přelomu roku  
 
 
 

 S blížícím se koncem roku zve Pepácká komise Olomouc všechny příznivce pobytu v přírodě  na dvě tradiční akce.  
 
Silvestrovský pochod  - opět se bude konat přímo na Silvestra, tedy v sobotu 31. 12. 2022.  
Odjezd v 933 hod., příjezd do Hrubé Vody zastávka v 10.00 hod. Sraz v Olomouci hl.n. zhruba 20 min. před 
odjezdem vlaku, jednotlivé skupiny se domluví na koupi jízdenky. Tam nás čeká tradiční trasa Pohořany - 
Jedová - Sv.Kopeček. 
 
Novoroční přejezd Jeseníků se koná první sobotu v novém roce -  7. ledna 2023.  
Jedeme vlakem  z Olomouce hl.n. v 7.47 hod do cílové stanice Ramzová, kde budeme 9.33 hod. Jednotlivé 
skupiny se domluví na koupi jízdenek – hlavně tak, abyste se shodli na zpáteční cestě. Zda půjdou všichni 
na Paprsek, to záleží tak trochu na počasí a také na přáních jednotlivých skupin.  
Vlaky zpět  ze stanice Ramzová – 15 25, 16 27 

 

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). 
 
 
 

Těšíme se na Vás a přejeme všem 
 pro další rok zdraví, štěstí,     
 ať se máte pořád hezky. 
 
 
 
 
 
Alena Opluštilová      Martina Michalíková 
regionální vedoucí CPP     župní vedoucí komise pobytu v přírodě 
728 544 400       775 646 475 
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