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Ze Zvičiny na KozákovZe Zvičiny na Kozákov  



 Od středy 3.7. do 5.7. 2013 se koná  

VI. Letní POGOchod aneb od Raise k Riegerovi 
Ze železného Brodu: 

 
 
 
 
 
 

Z Prahy a Hradce Králové (Praha Vysočany odjezd 16:18, Hradec Králové 18:04): 

 Po shromáždění tlupy (Sraz ve 
středu 3.7. na nádraží Bílá Třemešná v 
18:50), vyrážíme táhlým stoupáním cca 
4km až na vrchol Zvičina (571mnm), kde 
kolem osmé nás čeká vrcholová Raiso-
va Chata. Zde se osvěžíme Plzní a ob-
čerstvíme večeří a spát budeme Punko-
vě ve společném salónku na koberci 
(spacáky a karimatky NUTNÉ!!!). 

 



Pokud se probudíme, tedy jestli 
půjdeme spát, vyrazíme ráno téměř 
celodením klesáním směr Kozákov. 
Projdeme kolem hradu Pecka až do 
města šutrů Nové Paky a po 20km 
spočineme v útulné restauraci Sta-
ropacká Sokolovna, kde máme při-
pravené luxusní ubytování. 
 Tento den budiž lehčím rozchozením 
lenivých nohou před finální vrcho-
lovou dlouhou etapou, která bude 
maličko delší než obyčejně. 



 Přes Kumburk, Tábor, Lomnici nad Popelkou, ou nouuu … se dotáhnem až na Kozákov. Půjdeme 27km 
tzn. brzo vstávat a směle rázným pogokrokem vpřed ať stihneme Kozákovský Bufet před šestou ! 
Potom následuje přesun do vísky Dlouhý, kde se ubytujeme (postele, přikrývky, hospoda, vše v hoj-
ném počtu připraveno !). Celkem cca 31km ! Zbytky sil věnujeme přemístění do místního hostince, 
kde proběhne vyhodnocení expedice a diplomy! 
 
Akce tím však nekončí v sobotu je u Razítka na chaloupce nachystáno prasátko Artur, které bude 
pečené a tak bude mít i mnoho přátel ! 
 
 O případnou duchovní outěchu se postará h.h. Punkčenlama, o udržení směru a tempa Dordže 
Fantomas, o zajímavosti z kraje a ochranu před domorodci Razítko, o zábavu všichni… 
 
Zpátky třeba v neděli z Železného Brodu vlakem ve 14:20 (R1145) - Praha 16:30, nebo dále ve 16:20 
nebo 18:20. Dobré botky určitě (Steel, Gerlach…), peníze, punkové nástroje (číra, barvy na vlasy, 
křiváky…), spacák, karimatku, kamarády či mačky taky.  
 

Za pořádající spolek P.N.D.-V.V. IR Punkčenlama + FANTOMAS + Razítko ! 

www.fantomasovo.cz 


