
Ahoj kamara di, č lenove  oddí lu souč asní  i dr í ve js í , rodič e a vu beč vs ičhni, kdo jste Hopa 
znali a stejne  jako my obdivovali jeho na pady, pračovitost a neu navnost. 
 
Zveme vás na 
 
 
 
 

který vzplane v sobotu 28. srpna 2021 ve 20:00 na Oznici poblíž Val. Meziříčí. 
 

Ke zvolenému místu má oddíl i Hop blízký vztah. Několikrát jsme zde stanovali nebo přespali 
v chaloupce, která tu stávala až do chvil, než ji zasáhl blesk. Nedaleko se nachází naše Slibová 
rokle, ve které jsme za svitu loučí léta přijímali do oddílu nové členy.  
 

Na mí sto se mu z ete dostat ne kolika zpu soby, ktere  jsou upr esne ny ní z e. Je zde moz no 
pr enočovat ve vlastní m stanu nebo pod s ira kem. Pro ty, kter í  se nehodlají  zdrz et po čelou 
noč, je pr ipraven mezi 22. hodinou a pu lnočí  svozovy  autobus do Valas ske ho Mezir í č í . 
 
S sebou si prosí m pr ibalte sví č ku, ktera  vydrz í  hor et i ve ve tru (tr eba ve skleniči). Pokud  
se budete čhtí t zapojit do muzičí rova ní , nezapomen te na hudební  na stroj.  
 

Vzpomí nka se kona  takr ka za kaz de ho poč así  na Ozniči. Pokud by vs ak pr ed akčí  ne kolik 
dní  prs elo, vyme ní me podma č enou louku za vhodne js í  mí sto. Pro tento pr í pad jsme 
zarezervovali te ločvič nu v Krhove . Upr esne ní  probe hne v sobotu 28. 8. dopoledne na webu 
Zlaty čh s í pu . 
 
Jí dlo a pití  z vlastní čh zdroju , k dispoziči bude ohnis te  a pitna  voda. 
 
V rámci dodržování aktuálních ochranných opatřeni mějte u sebe respirátor, jestliže se 
necítíte dobře, zůstaňte raději doma a ve 21:00 zapalte společně s námi za Hopa svíčku.  

 
Jes te  prosba: Pokud máte fotky Hopa nebo něčeho, co jej připomíná, zašlete je prosím 
co nejdříve na email rajcata@seznam.cz. Děkujeme! 
 
 

 



KDE? 
Oznice – Lípy u Mrnuštíků (GPS N 49°26.19103', E 17°54.00827') - i mapy.cz toto mí sto znají . 
mapa: https://mapy.cz/s/namumavuho 
 
 

KUDY? 
 

Jsou tr i moz nosti:  
 

1. My preferujeme pěší trasu dlouhou 6,7 km z Valas ske ho Mezir í č í . Mnohokra t jsme tudy 
s oddí lem, a samozr ejme  i s Hopem, kra č eli. Je to symboličke  propojení  mí sta, kde Hop z il a tvor il  
s mí stem, ktere  je pro oddí l du lez ite . Jsme pr esve dč eni, z e takto by se mu to lí bilo. 
 

Budeme ra di, kdyz  vyrazí me vs ičhni společ ne  v 16:00 od mostu pr es Beč vu mezi Valmezem  
a Polič nou (zde: https://mapy.cz/s/norasohago ). Komu by to nevyhovovalo, mu z e putovat  
po č ervene  znač če dle vlastní ho uva z ení .  
 

Místo srazu je vzdáleno asi 10 minut od vlakového nádraží, v jehož blízkosti lze zaparkovat 
(Kaufland, Billa, obchodní galerie, parkoviště se nachází i vedle sokolovny na Sokolské ulici). 
 

    
https://mapy.cz/s/muvodugala 

 
 
2. Pěšky z Branek 3,7 km. (odjezd z VM – vlak 16:30, 17:19, 18:30, bus 17:05) 
 
 

     
 https://mapy.cz/s/malabaroga 

 

https://mapy.cz/s/norasohago
https://mapy.cz/s/muvodugala
https://mapy.cz/s/malabaroga


 
3. Z autobusové zastávky Oznice-konečná 0,8 km. (odjezd z VM 16:55, 17:55 – oba  
    s přestupem na Bystřičče) 
 

 

     
 https://mapy.cz/s/papemefaga 

 

 
Nejezděte prosím na místo auty, neradi bychom toto setkání prožili na „parkovišti“. 
Můžete se nechat někým dovézt nebo využít některou z nabízených možností.  
 

 
 

DŮLEŽITÉ ČASY: 
 
16:00 – společ ny  odčhod od mostu pr es Beč vu v Polič ne  
20:00 – slavnostní  zapa lení  ohne  
21:00 – promí ta ní  fotek a vzpomí nkovy  ritua l 
 
 
 
 
 
                                             Za pořádající Hopovy kamarády 
                                        Tetr ev, Youry, Zají č, We rka, Radka, Krab, Hen a, Riki,  
                                                                 Ing, Iva, Peťa, Bron a, Kaski… 
 
 

                   Dotazy: Tetr ev (Jir í  Krajč a) - 739 141 871, rajcata@seznam.cz 
 

https://mapy.cz/s/papemefaga

