>kamenín 2008
2008<
Zeměpisné
Zem pisné souřadnice:
sou adnice:
48°35
35´
48°
35´6˝ North
North,
orth, 14
14°40´
40´10˝ Eaest

Zveme vás na již tradiční povánoční
hihi-tech outdoor akcičku v prostorách
hraničních vrcholů.
vrchol Jedná se již o pátý
ročník extrémního výletu na zasněžený
zasn žený
vrchol. Akce je uřčena
u čena pouze
pouze zdatným
polárníkům,
polárník m, v minulých ročnících jsme
se vždy brodili sněhem
sn hem minimálně
minimáln do
pasu,
pasu, a nebylo výjimkou, že jsme si
museli ze sněhu
sn hu vzájemně
vzájemn pomáhat. Proto zvažte své fyzické i
materiálové možnosti. Doufáme, že počasí nám bude přát
p át a napadne
pořádná
po ádná dávka
dávka sněhu
sn hu a v den akce bude pořádn
po ádně
ádn foukat. Akce se bude
konat za každého počasí, pouze v případ
ípadě
ípad nízké sněhové
sn hové pokrývky
v novohradských horách se vydáme na tradiční šumavský vrchol
Smrčina.
Smrčina

Termín:
Termín:
27.12.2008 (sraz bude upřesněn na www.kamklub.webgarden.cz…)

Doprava:
Doprava:
Doprava na místo je doporučena osobními auty v ucelených 4-5 členných skupinách.
účastníci výpravy se musí na dopravě vzájemně domluvit. Doufáme, že vás tato věc od
akce neodradí. Vozy se pojede nejdále do poslední možné vsi, takže nesjízdnosti není
třeba se obávat…

Povinné součásti vybavení:
lyžařské hůlky(osvědčili se sjezdové),mobilní telefon, zdroj ohně, termoska s nealko
nápojem, vybavení vhodné pro absolvování akce(dobré boty, protisněhové návleky, čepice,
rukavice, větrovka a kalhoty vzdorující ostrým hranám ledové krusty)…

Mapa:
KČT – 74 Novohradské Hory

Popis vrcholu:
vrcholu:
Kamenec (1.072 m) je nejvyšší vrchol české části Novohradských hor. Nalézá se asi 3
kilometry jihozápadně od znovuobnovené obce Pohoří na Šumavě, přibližně 400 metrů od
státní hranice, na hlavním evropském rozvodí Labe-Dunaj. Pokud chcete zdolat úplný
vrchol (s geodetickým bodem), připravte na menší horolezecký výkon. Kromě tohoto
hlavního severozápadního vrcholu (1.072 m) existuje ještě nižší východní (1.001 m). Oba
jsou zarostlé smrkem, což je příčinou omezených výhledů.
Těsně pod vrcholem se zachovaly zbytky zříceného hradu a zříceného hostince.

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ SPOLEČNOST
Albey & Hewer & Savi & Šampus

