Milič2022

Klub turistov mesta Košice,
Oddiel pešej turistiky Turistického odboru Telovýchovnej jednoty
Slávia Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach a
KAC Jednota Košice – Klub rodinnej turistiky KRTKO
pozývajú každého turistu – staršieho i mladšieho a každého záujemcu – organizovaného i neorganizovaného na

XV. Medzinárodné stretnutie turistov na Veľkom Miliči
v rámci 42. ročníka turistického
Pochodu priateľstva
po slovensko-maďarskom pomedzí v Slanských vrchoch
Dátum: sobota, 23. apríla 2022.
Presuny: pešo, na bicykloch.
Odchod peších turistov: z Košíc osobným vlakom č. 8807 do Slanca o 7.13 hod.
Prezentácia: na stanici v Slanci po príchode vlaku.
Účastnícky poplatok (pre všetky presuny): 3,- eurá (podiel na pohostení vo Vyšnej Myšli;
odznak, účastnícky list).
Cieľ spoločného stretnutia: nová vyhliadková veža pod Veľkým Miličom, kde sa na pravé
poludnie stretneme s maďarskými priateľmi.
V roku 2019 sme po vzájomnej dohode s maďarskými turistami upustili od pohostení všetkých účastníkov
v daktorej obci z oboch strán hraníc. Hoci to zaviedol na II. ročníku vtedajší pán starosta Füzéru, a potom
tradíciu z toho vytvorili páni starostovia okolitých obcí, značne to zaťažovalo i samotných organizátorov
stretnutia a turistického podujatia. (Pritom susedia majú podstatne menej priľahlých obcí.) Vymysleli sme
spoločný piknik pod vežou, ktorý sa osvedčil.
Keď však pán starosta Vyšnej Myšle, pán Marek Habina zistil, že najbližšie stretnutie bude také „polojubilejné“,
rozhodol sa pozvať nás na návštevu svojej obce a pohostiť nás guľášom na futbalovom ihrisku na jej dolnom
konci.

Pešia túra

(Podrobnejší popis pre nových, neznalých a pre priateľov z iných okresov ;-) )

Železničná stanica Slanec; Slanské sedlo, po lesnej asfaltke po Veľkú Márovku – Bielu lúku.
(Asi 500 m od Slanského sedla sa cesta vetví v tvare Y – naša je pravá vetva. Stále po asfaltke! Na
Bielej lúke je besiedka s ohniskom, retranslačná veža, drevená búda.)

Z Bielej lúky červenou trasou po Malú Márovku; odtiaľ po žltej značke v hodnote asi 300
metrov ku štátnym hraniciam. Na Milič budeme vystupovať pohodlnou Cestou sv. Alžbety po
maďarskej strane (značka v tvare štylizovanej červenej ľalie), ktorá sa napojí na modrú
značku (stúpajúcu z Bodórétu na Milič), a vyvedie nás do Sedla pod Miličom (na trase
pribudne aj značka – silueta vyhliadkovej veže). Za Sedlom pod Miličom odbočuje vpravo
vprieč nová široká lesná cesta vedúca priamo k vyhliadkovej veži (značka – silueta veže).
Späť sa budeme vracať po hrebeni cez Skárošskú vyhliadku na Veľkú Márovku, odkiaľ
zostúpime do Vyšnej Myšle. Príchod do obce – po 15. hodine.
Vlakové spoje z Vyšnej Myšle do Košíc:15.30, 16.30, 19.46, 21.30 hod.
Dĺžka trasy: 28 kilometrov s prevýšením 950 metrov.
Vedúci: Peter Dombrovský (TJ Slávia UPJŠ Košice).
Nezabudnite na občiansky preukaz, plášť do dažďa, pevnú obuv a dobrú náladu!
Prihlasovanie „pešiakov“:

do pondelka 11. apríla 2022 (najneskôr) do konca dňa!
Presné počty účastníkov v predstihu potrebujú vedieť hostitelia!
Aj výroba odznakov si vyžaduje čas.

Kontakty, informácie,
prihlasovanie pešiakov:

peter.dombrovsky@upjs.sk
Peter Dombrovský, LF UPJŠ, Tr. SNP 1, KE, 8. posch.
055/234 3239 (v prac. čase – beriem, keď nevyučujem),
mobil: 0949 720 846

Cyklotúra – scenár Evky Dučaiovej (KAC Jednota Košice – KRTKO)
Odchod cyklistov: o 8.30 hod. od Auparku.
Trasa: Aupark, Barca, Valaliky, Čaňa, Ždaňa, Skároš, Bodórét, Károlyiho rozhľadňa na
Veľkom Miliči.
Späť: Milič – sedlo, Malá Márovka, Veľká Márovka, horáreň Červený vrch, Koscelek,
Myšlianska vyhliadka, Močidlo, Vyšná Myšľa.
Parametre trasy: 50,1 km / 878 m.
Po Bodórét pohodlné bicyklovanie po asfalte. Odtiaľ jazda terénom po značených
i neznačených cestách. Odskúšané, bezpečne prejazdné. Odporúčané len pre horský bicykel.
Absolvujeme aj časť okruhu 20 Vrchárskej koruny Abov (www.vkabov.sk)
Návrat do Košíc: vlakom o 15.30, 16.30, 19.46 hod.
Ponúka sa neoficiálne pokračovanie a uzavretie okruhu Vrchárskej koruny Abov: Cesnakový
lesík, sútok Torysy a Hornádu, späť k Auparku (21,5 km/118 m) alebo jednoduchý priamy
návrat do Košíc (o 5 km menej).
Vedúci: Eva Dučaiová (KRTKO – Klub rodinnej turistiky Košice)
Vy nezabudnite na občiansky preukaz, na prilbu, svetlá, reflexné prvky, vodu, lekárničku,
cyklodielničku...
Prihlasovanie cykloturistov u Evy D.:

do pondelka 11. apríla 2022 do konca dňa!
Informácie a prihlášky: Eva Dučaiová, eva.ducaiova@gmail.com
Obe trasy na mapy.cz na odkazoch: Košice, Milič, Myšľa – https://en.mapy.cz/s/dafakelegu
Myšľa, Košice – https://en.mapy.cz/s/cogopebehu
AHOJ! ☺
Tešia sa na vás
Eva Dučaiová za Klub rodinnej turistiky KRTKO a
Peter Dombrovský s tímom OPT TJ Slávia UPJŠ

