
 

59. Mestské zimné stretnutie turistov 

Klub turistov mesta Košice  
v spolupráci s TOM Salamander a TOM KRTKO a s podporou KVT Košičan Vás pozýva na 

stretnutie turistov a milovníkov prírody 

v sobotu, 28.1.2023 na Hrešnej 
 

Športový program: 
Na bežkách – v prípade dostatku snehu  
Individuálne bežkovanie na okruhoch 
Krátke bežkárske preteky, ca 3 km. Štart pretekov o 10:30 hod. 
Zabezpečuje: Eva Dučaiová, TOM Krtko, eva.ducaiova@gmail.com, 0908-361643 

Pešo  
1. Ťahanovce, žel.zast., konečná č. 14-Gloriet-Košický hrad-prameň Pátra 

Pia-kaplnka nad Kavečanmi-chata Hrešná 
Parametre trasy: 6,4 km, prevýšenie 457 m 
Prístup: aut. č. 14 z Mieru o 8:38, odchod na túru o 8:45 z konečnej zastávky 
Vedúci trasy: Radoslav Medzihradský, KVT Košičan, astern333@gmail.com, 0915-159142 

2. Čermeľ, MHD-Vrabčie skaly-Chmeľníky-kaplnka-Strážna (bunker)-chata Hrešná 
Parametre trasy: 6,5 km, prevýšenie 360 m 
Prístup: autobusom č. 14, odchod o 8:29 z Havlíčkovej na zastávku Čermeľ. Na náučnom 
chodníku Vrabčie skaly môžu účastníci absolvovať vedomostný kvíz. Vyhodnotenie v cieli. 
Vedúci trasy: Jerguš Ševec, TOM Krtko jergus.sevec@gmail.com, 0914-320812 

3. Alpínka, zast.MHD-studnička Juhas-lesné škôlky-chata Hrešná 
Parametre trasy: 5,3 km, prevýšenie 355 m 
Prístup: aut. č. 14 z Havlíčkovej o 8:29, výstup zast. Alpínka 
Vedúci trasy: Jozef Kalapos, KVT Košičan, jozef.kalapos5@gmail.com, 0915-949983 

4. Individuálny prístup z Kavečian 
Zo zastávky Kavečany, cintorín po asfaltovej ceste ponad cintorín a ďalej po červenej značke 
– 2,3 km, prev. 124 m, cca 35-40 min. 

 
Program v mieste stretnutia (zabezpečuje TOM Krtko a TOM Salamander): 
v prípade dostatku snehu sa pokúsime upraviť dráhu pre zjazd na igelite. Igelity budú pre 
odvážlivcov k dispozícii.  
 

1. Spoločenský program: 
od 10:00  prezentácia, neformálne stretnutie priateľov prírody pri chate a v jej okolí 
10:30-12:00 súťaže turistickej zručnosti a vedomostný turistický kvíz 
  TOMy Krtko a Salamander, eva.ducaiova@gmail.com, 72anicka@azet.sk  
12:00  privítanie účastníkov stretnutia, vyhodnotenie kvízov a súťaží 
12:30-13:30 turistická tombola, ukončenie oficiálnej časti stretnutia 
 

Každý účastník stretnutia dostane účastnícky list a lístok do tomboly. 
Občerstvenie v bufete chaty je na vlastné náklady účastníkov. 

Tešíme sa na všetkých priateľov a milovníkov prírody 


