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Přírodním divadlem na Kozákov ! 



 V sobotu 1.března 2014 se koná  
VII. Zimní protiúnorový POGOchod aneb přírodním divadlem na Kozákov 

 Odjezdy přípojných drezín: Vlak R1148 - Praha Vršovice 7:16, hl.n. 7:25, Vysočany 7:32, v 
Mladé Boleslavi  v 8:38 přistupuje Fantomas (odjezd z DB 8:00), Železný Brod 9:37; R982 Hradec 
Králové 7:26, Železný Brod 9:00! 
 Po shromáždění POGOborců (Sraz na nádraží Železný Brod v 9:40), vyráží Expedice mostem 
přes Jizeru na druhý břeh k prvnímu cíly PŘÍRODNÍMU DIVADLU, které nikdo už pěkně dlouho ne-
viděl!  Zde se seznámíme s jeho historií včetně rozpoznávání jednotlivých členů divadelního 
spolku (přednášející: Ing. František Futera CSc. + DlouhoObčani). Odtud průzkumnickou cestou 
lesem zpět na silnici a na Podspálov. Po občerstvení dále malebným údolím Jizery Riegerovou 
stezkou do Semil (viz. ochutnávka nakládaný Hermelín). Následně se vydáme nekompromisně vzhů-
ru dobít obávaný Kozákov (s mezizastávkou U Kodrů, viz. Pivo Rohozec). Po dosažení VRCHOLU dle 
času a nálady buď na Hamštejn a nebo rovnou přesun do vísky Dlouhý, kde se ubytujeme (postele, 
přikrývky, hospoda, vše v hojném počtu připraveno !). Celkem cca 21-25km. Zbytky sil věnujeme 
přemístění do místního hostince, kde proběhne vyhodnocení expedice. 
 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 a profesor Futera, o zábavu 
všichni...Zpátky třeba v neděli z Železného Brodu vlakem ve 14:20 (R1145) - Praha 16:39, nebo dá-
le ve 16:20 nebo 18:20. Dobré botky určitě (Steel, Gerlach…), peníze, punkové nástroje (číra, bar-
vy na vlasy, křiváky…), kamarády či mačky taky. Mapa trasy na http://www.mapy.cz/s/9c28 . 

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

http://www.mapy.cz/s/9c28


Fotografie z historie  

PŘÍRODNÍHO DIVADLA ŽELEZNÝ BROD 
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