
Setkání na hranici 2009 
Kdy: 25.6.2009 

Místo: Jaworzynce - Trzycatku u hotelu Jaworzynka 

Zahájení: 11 hod. 

Poplatek: 50 zł. (hradí vysílající klub, Ostrava - spoluúčast 100 Kč) 

Sraz českých účastníků: 10 hod. na parkovišti před přechodem Bukovec – Jasnowice 

Pokyny: Autem odbočíte do Jablunkova. Pozor musíte do města a ne na nový obchvat 
Jablunkova směr Mosty. V Jablunkově před náměstím, hned za Penny Marketem odbočit 
vlevo směr Písek – Bukovec. Před Bukovcem pokračujete po hlavní vlevo na hraniční 
přechod (7,5 km). Těsně před přechodem vpravo je velké parkoviště. Společně budeme 
pokračovat přes Jasnowice do Jaworzynky (6 km). Hotel Jaworzynka je na samém konci 
obce proti kostelu. Parkování u hotelu nebo u točny autobusů asi 100 m dále. (Na 
Trojmezí lze dojít po asfaltové silničce pohodlně za 15 minut.) Upozornění ve Vendryni 
se opravuje silnice, možná kolona. Nedoporučuji cestu přes Polsko přes Wislu (objižďka). 

 Doporučujeme tričko žluté barvy, drobné dárečky pro známé a dobrou náladu (i tekutou). 

Sejmeme se na hranici. 
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