Detská organizácia Fénix a odbor KST Slávia Bardejov
Plán turistických podujatí na rok 2018

Január
Hlavným podujatím v januári bude prechod prielomom Hornádu z Hrabušíc na Čingov po zamrznutej
hladine rieky. Nemôžeme tu stanoviť termín, pretože akcia závisí od stavu ľadu na rieke ( a hlavne od
vyjadrenia Horskej služby Slovenského raja). Prielomom sme šli už veľa krát, teraz veríme, že sa nám podarí
vidieť prielom zdola, od hladiny zamrznutej rieky.Bonus – Šikľavá skala.
14.1.2018 - nedeľa - Jaskyne Národného parku Aggtelek – jaskyňa Baradla, bonus k tomu Tornakápolna –
kostol reformovanej cirkvi s nádherným stropom, najmenšia obec Maďarska. Možno stihneme aj prehliadku
románskeho kostolíka v obci Tornaszentandrás.
21.1.2018 - nedeľa - Podobne ako v r.2017 Ľadové sochy na Hrebienku, pre bežkárov a zjazdárov Spišská
Magura – Bachledova dolina (možnosť výletu chodníkom Korunami stromov)
28.1.2018 - nedeľa - Gotické drevené kostoly v doline Dunajca + makety hradov Niedzica

Február
4.2.2018 - nedeľa - Stopa zdravia Bardejovské Kúpele
10.2.2018 - sobota - Krosno múzeum remesla, kaplnka Oświecimów a ďalšie pamätihodnosti
18.2.2018 - nedeľa - Olchowiec – osada neďaleko našich hraníc (pod vrchom Baranie s rozhľadňou), starý
kamenný most, drevená cerkev, neďaleko je tiež Huta Polanska so zaujímavým kamenným neogotickým
kostolíkom

Marec
28.2. – 4.3.2018 - Putovanie na Ukrajinu – Ľvov (Lemberk), pri návrate Zamość. Ľvov je centrom západnej
Ukrajiny, Zamość – renesančná perla Poľska. Uvidíme. či vyjde pokus o prázdninové podujatie pre deti.
10.3.2018 - sobota - Nižná Myšľa – múzeum, Čanianske jazerá, Košice
17.3.2018 - sobota - Kostolíky najvýchodnejšej časti Slovenska - Topoľa, Uličské Krivé, Ruský Potok, Ulič –
makety drev. kostolíkov, trasa na Mergancov kameň
25.3.2018 - nedeľa - Jaskyňa Domica + trasa Domica – Silická Brezová – Silická ľadnica

Apríl
Aj keď osobne považujeme každé podujatie za nosné či hlavné, upriamiť pozornosť by sme chceli na dva
podujatia: výstup na Javorinu a výstup na Kozie Źebro.

1.4.2018 - nedeľa - Veľkonočný pondelok – turisti z Prešova v tento deň tradične organizujú výstup
na Šimonku (upozorňujeme, že nie je to prvoaprílový žart)
8.4.2018 - nedeľa - Ochtinská aragonitová jaskyňa, Slavošovský tunel, Koprášsky viadukt. Tunel bol
dostavaný, ale vlak nim nikdy nešiel, voda už dokonca tu urobila sintrovú výzdobu, dĺžka tunela je 2,4 km
15.4.2018 - nedeľa - Obišovský hrad a vyhliadka Skalka (doprava vlakom)
22.4.2018 - nedeľa - Kozie Źebro (vrchol z podmienok odznaku PTTK Jaslo), Hańczowa. Súčasne bude
možnosť plnenia ďalších vrcholov odznaku PTTK Jaslo (Lackowa a Ostry wierch alebo Jawor)
29.4.2018 - nedeľa - Výstup na Javorinu, zostup bude netradične do poľského Regietowa

Máj
V Slovenskom raji chceme začať plniť podmienky odznaku „Rokliny Slovenského raja“ a v poslednú
sobotu počítame s našou účasťou na stretnutí čitateľov časopisu Krasy Slovenska na Tureckej pri Rožňave.
6.5.2018 - nedeľa - Výstup na Maguru ( organizujeme výstupovú trasu zo Zborova)
13.5.2018 - nedeľa - Rezerva (ináč v sobotu a nedeľu je akcia RR KST v Poľsku)
20.5.2018 - nedeľa - Rokliny Slovenského raja – plnenie podmienok odznaku (Veľký Sokol)
26.5.218 - sobota - Stretnutie čitateľov Krás Slovenska na Tureckej pri Rožňave

Jún
Šiesty mesiac roka, sympaticky, ale má len štyri nedele. Tie stačia na organizáciu štvorky pekných, nie,
nádherných podujatí. A aby zaplesala duša turistu, aj pestrých. Poďme ...
3.6.2018 - nedeľa - Ľubovnianska vrchovina a Beskid Sadecki čiže z Litmanovej cez Eliašovku na Wielki
Rogacz a Radziejowu (najvyšší vrchol Beskidu Sadeckiego, rozhľadňa)
10.6.2018 - nedeľa - Rokliny Slovenského raja – plnenie podmienok (ktorá roklina to bude nám povedia až
propozície)
17.6.2018 - nedeľa - Krynica - Javorzyna Krynicka – Chodník korunami stromov. Poliaci sa pochlapili
a podobne ako v Bachledke, aj oni budujú Chodník korunami stromov. Keďže Poľsko je väčšia krajina ako
Slovensko, chodník bude o 400 metrov dlhší a veža o 10 metrov vyššia.
24.6.2018 - nedeľa - Táto nedeľa už tradične patrí Vysokým Tatrám, cieľov bude niekoľko: podľa výkonnosti
a záujmu doliny, sedla a kopce nad Starým Smokovcom.

Júl
1.7.2018 - nedeľa - Výstup na Busov, regionálne podujatie KST Bardejov. Treba dodať, že Obec Nižný
Tvarožec (spoluorganizátor) vytvorila vždy dobrú atmosféru včítane perfektného občerstvenia a kultúrneho
programu. Počítame aj s cyklotrasou.

5.7.2018 - štvrtok - pevnosť Przemyśl. Zámok Krasyczin a mesto Przemyśl sme navštívili v r.2017. Tentoraz
sa chceme výlučne zamerať na jednotlivé opevnenia (celkom je ich 24) a arboretum Bolestraszyce. Podujatie
je vhodné aj pre cykloturistov (pri dobrom počasí je možno zvládnuť všetkých 24 opevnení - trasa okolo 40
km po značenej cyklotrase). Pozývame všetky vekové skupiny.
8.7.2018 - nedeľa - Nízke Tatry – hrebeňom pohoria. Ponúkame tu niekoľko možnosti trás:
A) Chopok – sedlo Poľany – Kotliska – Chabenec – Magurka (pre zdatnejších je možnosť vyliezť
z Jasnej do sedla Poľany a pokračovať ďalej – úspora zhruba 15 €)
B) Chopok – sedlo Poľany a späť – nenáročná prechádzka
C) ako B, zo sedla Poľany zostup do Jasnej
15.7.2018 - nedeľa - Západné Tatry, Roháče: Juráňova dolina, Osobita. Podujatie sme mali v pláne
už v roku 2017 – pre nepriaznivé počasie sme ho odvolali. V rámci podujatia je možnosť návštevy skanzenu
a jaskyne pri Zuberci. Okruh cez Juráňovu dolinu je vhodný pre všetky vekové skupiny, pokračovanie trasy na
Osobitú len pre výkonnostne zdatných turistov.
21.-28.7.2018 - od soboty do soboty – „Putovanie Českým rajom“ si zasluhuje špeciálny komentár. Český raj
je oblasť v okolí miest ako Semily, Jičín a hlavne „srdca“ Českého raja mesta Turnov. Je súčasťou CHKO
Český raj. Nájdeme tu množstvo skalných miest (Prachovské skály, Hruboskalsko Příhrazské skaly...), hradov
(Trosky, Hrubý Rohozec, Kost...) a romantických zrúcanín či zámkov (Sychrov...). Do okolia Jičína
a Prachovských skál sú situované rozprávky o zbojníkovi Rumcajsovi. Do tretice: počas nášho putovania
budeme plniť oblastný turistický odznak Český raj. Dodať treba, že putovanie Českým rajom je vhodné pre
všetky vekové kategórie, každá kategória si tu nájde pre seba veľa zaujímavého a podnetného, starší
i mladší, rodičia s deťmi i fyzicky zdatní turisti. V rámci podujatia počítame súčasne s organizáciou
detského tábora.

August
Inšpirujeme sa minuloročným viacdňovým putovaním, tentoraz navštívime Bieszczady na tri dni –
turistickými cieľmi bude hlavne Polonina Caryńska a trasa z Rozsypańca na Tarnicu. Máme však aj
prízemnejšie ciele ako napríklad prvá sobota v auguste.
4.8.2018 - sobota - Výstup na Kurčinskú Maguru. Výstup organizujú agilní Udolčania. V Udole aj podujatie
končí. V rámci podujatia je možnosť prehliadky malých jaskýň na vrchole Magury. Naša trasa na Kurčinskú
Maguru bude tentoraz z Legnavy.
10.-12.8.2018 - piatok - nedeľa - Bieszczady – z Wetliny.
19.8.2018 - nedeľa - Vrcholy Nízkych Beskýd, presnejšie Beskidu Niskiego lebo na pochôdzku zájdeme do
Poľska – vrcholy Cergowa a Piotruś. Chceli sme ich navštíviť už minulého roku, nepriaznivé počasie však
urobilo škrt nášmu plánu.

September
Všetky podujatia už v minulých rokoch boli zorganizované, po rokoch je však vhodné tieto pekné akcie
oprášiť a zorganizovať.
2.9.2018 - nedeľa - Kráľova hoľa, táto nepotrebuje komentár
9.9.2018 - nedeľa - Pieniny, trasa bude zrejmá až pri detailnej príprave podujatia
15.9.2018 - sobota - Stretnutie štyroch okresov na Minčole, tradičné podujatie
23.9.2018 - nedeľa - Tatry v jeseni, výber trasy (trás) bude prevedený až pri príprave akcie
30.9.2018 - nedeľa - Slanské vrchy Rankovské skaly – skaly pod Pariakovou – Makovica, trasa je zrejmá,
všetko však budeme prispôsobovať gejzíru v Herľanoch

Október
7.10.2018 - nedeľa - Poľské pohorie Gorce ideme navštíviť už tretíkrát, trasu vyberieme až pri príprave
podujatia
13.10.2018 - sobota - Hertníčania organizujú jesenný prechod Čergovom
14.10.2018 - nedeľa - Slovenský raj – rokliny
21.10.2018 - nedeľa - Bieszczady v jeseni sú vraj najkrajšie, či je to pravda uvidíme na trasách na poloniny
(Wetlinska. Caryńska...)
28.10.2018 - nedeľa - Rezerva

November
4.11.2018 - nedeľa - prvá nedeľa v novembri tradične patrí poľským Tatrám
11.11.2018 - nedeľa - bude patriť už štvrtej trase do roklín Slovenského raja a plneniu OTO Spiš
18.11.2018 - nedeľa - Slanské vrchy
25.11.2018 – nedeľa - Rezerva - prípadne Čergovské vrchy (Livov- Priehyba – Solisko – jaskynky – Čarna
jalina – Kríže, iný variant Chotarná – Bogliarsky vrch), iný variant je travertínová kopa Dreveníka s Peklom,
kostolík v Žehre, OTO Spiš

December
2.12.2018 - nedeľa - Za poznaním turistických trás v okolí Bardejova: Tročany – Rešov – BJ
8.12.2018 - sobota - Hrebeňmi Bukového vrchu, tradičné podujatie
15.12.2018 – sobota - Tatry na Luciu, čo to bude, uvidíme
30.12.2018 – nedeľa - Rezerva

Poznámky
1. Pokračujeme v plnení podmienok odznaku PTTK Jaslo „Korona Beskidu Niskiego“. Každý, kto má záujem
o plnenie jeho podmienok, môže sa pridať. Pozor! – podmienky je možno plniť aj individuálne!
2. V priebehu prvého polroku plánujeme pripraviť podmienky nášho odznaku „Koruna Nízkych Beskýd“ –
knižočku a odznak.
3. Podobne ako sme v minulých rokoch organizovali projekt „Po najdlhšej hrebeňovke“, teraz pozornosť
chceme venovať Spišu a hlavne roklinám Slovenského raja.
a) odznak „Rokliny Slovenského raja“. Značené turistické cesty vedú 15 kaňonmi a roklinami.
Prechody týmito cestami je možno zvládnuť zhruba na 8 podujatiach.
b) Spiš je oblastný turistický odznak redigovaný Regionálnou radou KST Sp.N.Ves. Podmienky: navštíviť
20 miest z 30 možných.
4. Plán nie je dogma. V prípade potreby je možno ho doplniť, zmeniť a pod. Podobne je to aj s podujatiami.
Organizátori si vyhradzujú právo vyhlásené podujatie odvolať v prípade
a) nepriaznivého počasia,
b) keď sa prihlási nedostatočný počet účastníkov
c) z iných technických a organizačných príčin.

5. Financovanie podujatí. Podujatia sú financované z poplatkov účastníkov, deťom prispievame na náklady
podujatí z dotácie Ministerstva školstva SR. D.O.Fénix i KST Slávia sú neziskové organizácie. Ak sa stane, že
výška účastníckych poplatkov je vyššia ako skutočné náklady podujatia, finančné príspevky sa použijú na
„menej výnosné“ akcie.

Plán pripravili účastníci porady v decembri 2017
Informácie o pláne:
Škerlík Stanislav 472 4885, 0948 152 986
Stachura Milan 0915 144 458

