Pozvánka na akci KPR s rozhlednově mediálně často používanými názvy

„Rozhledny bez hranic“ či „Pozrime sa cez hranice z výšky“
dne 3.3. a 4.3. 2012 na JZ Slovensku

..
Národná banka SK

UFO Bratislava

Vodárenská veža

Radnice

Michalská brána

Kamzík Blava Vodár. V. Bernolákovo Senec-věž penzionu

..
Ranč Galanta

Vodárna Trnava Měst. věž Trnava

Rozhledna Cerová

Vážení, dovolte, abychom Vás spolu s Jurajem Hlatkým, taktéž členem KPR, jehož jsem
Vám představila ve svém Občasníku koncem minulého roku krátkým profesním CV, ale hlavně
jeho kvalitními materiály o rozhlednách pozvali na akci, kterou jsme pro zájemce z KPR
společně připravili. Bude se jednat o dvoudenní akci, neboť po poradě se zájemci byl velký
zájem zůstat po společné návštěvě na Vodárenské věži ještě do noci v Bratislavě a věnovat se
jejím zejména výhledově zajímavým objektům. Původně jsem se pustila do celé akce sama,
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zpočátku mne velmi povzbudila ochota architektů k naší návštěvě a jejich nabídka na
zprostředkování vstupu na NBS. Problémy nastaly až při vybavování možnosti vstupu na
krásnou vodárenskou věž v Trnavě a tím vlastně vznikla naše spolupráce s Jurajem a jeho lví
podíl na organizace celého nedělního tripu, jehož se nakonec sám ujal a za což mu velice i Vašim
jménem děkuji. Jeho zásluhou se tak podařilo pozvat Vás nyní zejména na nedělní, nesmírně
rozhlednářsky kvalitní program A BUDEME JURAJOVÝMI HOSTY. A to už ani nemluvím o
Jurajově velkorysosti obdarovat účastníky akce krásnými prospekty, které vydává a na něž se již
dnes můžete těšit. Budete mít také možnost objednat si suvenýry s náměty navštívených
věží:výběr, ceny a modifikace viz strana 3 těchto propozic.

Sobota 3.3.2012 – celý den v Bratislavě:
Vzhledem k povinnosti odevzdat seznam účastníků, zvolili jsme termín začátku akce na NBS
1.
Přihlášení účastníci se tedy sejdou v 10.20. hodin před NBS na adrese Národná
banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. Prohlídka začne v 10.30. Po
prohlídce tohoto objektu a výhledu na Bratislavu (je pravděpodobné, že bude jako při dnu
otevřených dveří zákaz fotografování – prosím respektujme jej), se přesuneme auty do
2.
Sídla architektů VEŽA-ATELIER A-BKPŠ na Nobelově ulici., kde je
předpokládaný začátek prohlídky v 11.30 hod. Lenko, pokud bychom se na NBS zdrželi,
pošli mi prosím číslo mobilu a pošlu SMS – ostatní nepřihlášení zájemci taktéž.
Dále bude probíhat volná prohlídka Bratislavy. Naše skupina 3 aut, které vyráží na akci
společně má v plánu následující itinerář – doporučil jej Juraj – dále tedy slovensky:
UBYTOVANIE
Presun autami (případně MHD) s možností mezi tím se ubytovat
na parkovisko pri Dunaji pri Slovenskom Národnom múzeu (platené).
Odtiaľ pešo:
Bratislava – Stará Radnica, pešo, do 18 hod, posledný vstup 17.30, vstupné 5 Eur
Bratislava – Michalská veža, pešo, otvorené do 18 hod, vstupné 4,30 Eur
Bratislava - nový most UFO, pešo mostom, do 23 hod, výťah 6 až 8 Eur,
voľný program možno procházka na Hrad
večer Kamzík, do 22 hod, výťah zdarma, hore konzumácia cca. 4-5 Eur

Nedeľa 4.3.2012 rozhledny a věže v kraji Bratislava a Ttrnava:
Juraj nám sestavil tento fantastický itinerář (obr věží jsou v záhlaví pozvánky):
7.45
8.00-8.30
8.30-9.30
9.30-9.45
9.45-10.45
10.45-11.15
11.15-12.30
12.30-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-15.30
15.30 -16.15
16.15-16.45
16.45

Odchod Bratislava
Presun Bernolákovo
cesta 25 km
Bernolákovo – vodárenská veža – voľný vstup
Presun Senec (parkovanie pri žel. stanici)
cesta 10 km
Senecké jazera – veža penzióna Lobster
Presun Galanta
cesta 30 km
Galanta Vyhliadková veža na ranči, obed
Presun Trnava Kaufland
cesta 26 km
Trnava – vodárenská veža POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ
Trnava presun do centra a k veži
Trnava – mestská veža
Presun Cerová, parkovanie pod rozhľadňou cesta
37 km
Rozhľadňa Cerová
Odchod do Česka
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30 min
15 min
30 min
30 min
15 min
50 min

Na závěr ještě jedna znamenitá nabídka Juraje: možnost objednávky suvenýrů s motivy
věží ve formě magnetek či odznaků: Priemer placiek - butónov je 56 mm.
Verzia magnetka – zo zadnej strany magnet v plnej ploche.
Verzia odznak – zo zadnej strany úchyt ako zavierací špendlík.
Cena je 1,20 Eur za kus, pri odbere viac ako 10 kusov (včítane) 1 Eur/kus.

ROZHĽADNE
Číslo
R-001
R-002
R-003
R-004
R-005
R-006
R-007
R-008
R-009
R-010
R-011
R-012
R-013
R-014
R-015
R-016
R-017
R-018
R-019
R-020
R-021

Názov
Bratislava Kamzík
Bratislava Kamzík
Bratislava Nový most a UFO
Bratislava UFO detail
Bratislava Nový most a UFO nočný záber
Bratislava Stará radnica detail
Bratislava Stará radnica
Bratislava Michalská veža detail
Bratislava Michalská veža
Galanta, Vyhliadková veža na Ranči
Galanta, Vyhliadková veža na Ranči
Trnava – Mestská veža detail
Trnava – Mestská veža
Topoľčany – Vyhliadková veža
Gabčíkovo – Vyhliadková veža
Gabčíkovo – Vyhliadková veža
Bachledova rozhľadňa – zimný motív
Rozhľadňa na Stratenci – zimný motív
Rozhľadňa Cerová
Senecké jazerá – Vyhliadková veža Penzión Lobster
Senecké jazerá – Vyhliadková veža Penzión Lobster
- detail

Magnetka

Odznak

Magnetka

Odznak

TECHNICKÉ PAMIATKY
Číslo
T-001
T-002
T-003
T-004
T-005
T-006
T-007
T-008
T-009
T-010

Názov
Bratislava NBS
Bratislava - Vodná veža architekti BKPŠ
Bratislava - Vodná veža architekti BKPŠ
Bratislava - Vodná veža architekti BKPŠ – detail
Trnava – Vodárenská veža – detail
Trnava – Vodárenská veža
Piešťany kúpele – Vodárenská veža
Piešťany kúpele – Vodárenská veža – detail
Bernolákovo – Vodárenská veža

HRADY A ZÁMKY
Číslo
Názov
Magnetka
Odznak
H-013 Bratislavský hrad
Meno a priezvisko, adresa:
Objednané placky - butóny – do tabuľky vyznačiť písmenom X, ktorý chcete a v akej
verzii ZASLAT MAILEM HELENĚ DO STŘEDY 15 HODIN ,
JÁ TO DÁM DO KUPY A POŠLU JEDNOTNĚ JURAJOVI
NÁHLED JE U MNE K DISPOZICI - ZAŠLU
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