Pozvánka na 2. díl seriálu KPR

„Rozhledny bez hranic“ či „Pozrime sa cez hranice z výšky,
možná i do čtyř států najednou“dne 13.10. a 14.10. 2012
na středním Pováží a na Kysuciach

Meteostožár JB

R. Bobovec

Turá Lúka - Hrajky

Stará Bystrica rest. s věží

R. na Poľane Alžbětina rozhladňa v Podoliu

1. SK Orloj ve Staré Bystrici

Chrám p. Marie Matky na pout.místě u Turzovky (reál a vizualizace)

R. Zákopčie

R. Kamenité

Jak je již dlouho avizováno v plánovaných akcích na webu KPR a několikrát zmíněno
na chatu u zikyho, uskutečníme v plánovaném výše uvedeném termínu další trip na Slovensko
a opět ve spolupráci s Jurajem. Jednou z hlavních „atrakcí“ totiž bude od jara plánovaná
návštěva Jurajova Matúšova Království (viz minulý Rozhlednář), a doplníme pak akci o
rozhledny (a dle chuti i věže hradní, kostelní či jiné) na Středním Pováží a na Kysuciach.
Vzhledem k tomu, že v tomto regionu se nachází i výhledově velmi atraktivní 200 m
vysoký meteostožár s možností výjezdu výtahem nahoru, využila jsem své profesní
příbuznosti s touto lokalitou a zařídila povolení k rozhledu (ovšem za přísných
bezpečnostních opatření). Jedná se o lokalitu JE v Jaslovských Bohunicích. Proto budu
požadovat závazné přihlášky předem a příslib dodržování veškerých podmínek. Prosím
všechny, po zkušenostech z jara, které mne odradily od pořádání akcí KPR, kdo byste tam jeli
za účelem dohadovat se s obsluhou, nejezděte tam ani se mnou ani v dresu KPR – děkuji
všem předem a omlouvám se zároveň slušným členům KPR za tuto poznámku.
Slušelo by se uvést nyní PŘESNÝ itinerář tohoto tripu, jako minule, kdy plán přesně
klapnul a přidali jsme i leccos navíc. Tento ale nebudu schopná momentálně zpracovat, neboť
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vzhledem k možnosti rozhledu ze stožáru POUZE ZA BEZVĚTŘÍ, budeme navržené lokality
(viz obr. výše), navštěvovat v pořadí takovém, abychom mohli za dobrých meteo podmínek
vyjet či vystoupat nahoru na stožár.
ZA IDEÁLNÍHO POČASÍ se jedná o následující program:
SOBOTA 13.10.2012:
Sraz v 9.30 před areálem Atomky v Jaslovských Bohunicích, následuje přesun směr
Matúšovo království se zastávkami na rozhlednách cestou (dle času a posádek jednotlivých
automobilů, neboť mnozí již tyto rozhledny navštívili), ale podotýkám, ŽE GROTTA V
DUBNICI AND VÁHOM JE MOMENTÁLNĚ NEPŘÍSTUPNÁ. Režijkáře cca 2 z nich lze
nabrat v Trnavě na základě předchozí dohody a vzít na Atomku.
Sraz pak bude u Juraje v lokalitě Podolie - (pokud nepojedeme společně), v dobu, kterou
určíme operativně v závislosti na době pobytu na meteostožáru.
Večer přesun na společný nocleh v Oščadnici (objednával Jarda F. CENA 9 €).
NEDĚLE 14.10.2012: rozhledny a zajímavé stavby na Kysuciach :
Program může být zcela individuelní, ale pokud se Jurajovi podaří vyjednat výstup na ochoz
na poutní kostel v Živčákové, bude to asi natolik lákavé, že se znovu všichni sejdeme.
Navštívit hodláme především nové zajímavé rozhlednové stavby v tété oblasti, jejichž obr.
jsou uvedeny výše.
Rozhledna Bobovec u Staré Bystrice - včetně SK ORLOJE a věžičky naproti v restauraci
s možností posezení nahoře
Rozhledna Zákopčie
Rozhledna Kamenité - Turzovka
Živčákova - věž Chrámu p. Marie Matky - pokusí se domluvit Juraj.
Tím asi skončí SK část výletu a mnozí z nás jistě využijí blízké nové rozhledny u Velkých
Karlovic na Miloňové či Jurkovičovy rozhledny v Rožnově p. Radh. (pozor vyhlídka
postavená dětmi na Hradisku byla odstraněna!!!!), někdo možná nevynechá ani Sůkenickou.
ZDŮRAZŇUJI, ŽE DLE POČASÍ (kvůli bezvětří na meteostožáru) MŮŽE DOJÍT
k permutaci sobotního programu, DOPOLEDNE ZA ODPOLEDNE,
PŘÍPADNĚ I ZÁMĚNA SOBOTNÍHO A NEDĚLNÍHO PROGRAMU.
Aktuální počasí budu znát až bezprostředně před odjezdem a sdělím přihlášeným účastníkům
dle krátkodobé předpovědi počasí ve čt a pá před odjezdem. PŘIHLÁŠKA JE NUTNÁ
POUZE NA ATOMKU, PŘÍPADNĚ NA SPOLEČNÝ NOCLEH ČI CHRÁM.
Poplatek za spolujízdu se rozpočítává 3km za ujetý km v autě dělený počtem osob v autě plus
případný rozpočet dálniční známky na SK, možná ani nebude třeba, pokud se nepojede do
Trnavy na Bratislavu.
Domnívám se, že takto to MĚSÍC PŘEDEM STAČÍ K ROZHODNUTÍ, ZDA SE
PŘIHLÁSIT ČI NE. Akci na stožáru budeme vzhledem k weekendu (mimo pracovní dobu)
obsluze platit, zatím pp cca 100CZK na osobu, zaokrouhlím na místě na Eura, dle ceny,
kterou bude třeba uhradit.. Přesný itinerář jako k akci na jaře tedy poskytnout z výše
uvedených důvodů nemohu. Děkuji za pochopení a držte nám palce na krásné babí léto,
z 200m v této oblasti by mohl být výhled opravdu do čtyř států.
Vzhledem k pozdějšímu rozeslání této pozvánky i avíza v Rozhlednáři prosím závazné
přihlášky do středy 19.9.2012 do 12 hod. (prosím na SK nevolat na mobil – vše přes SMS).
Helena Holubářová
ham.ham2010@seznam.cz
mobil 605 42 62 14
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