
 

Kontakt:  Igor Salviany, tel.: 0905 230 176, E-mail: predseda@ksttn.sk 

pozýva priateľov turistiky na regionálny zájazd 

 

5. Chodníkom Jozefa Dekréta Matejovie 

lesnícky skanzen Vydrovo - 20. októbra 2018 
 
Odchod:  Trenčín, stanica SAD o 05:40 hod 
 
Poplatok:   Členovia KST . . . . . . . . . . . . . . .   5,- €  
 
Prihlášky:   Zájazd je určený len pre členov KST v pôsobnosti RR Trenčín, prihlásenie 
u predsedov OKST do 07.10.2018. Predsedovia zašlú menné zoznamy s poradím 
prihlásenia členov na adresu predseda@ksttn.sk do 9.10.2018 do 20:00 hod.  
Počet účastníkov je obmedzený kapacitou jedného autobusu. Z tohto dôvodu sa bude 
prihliadať na proporčné rozloženie prihlásených podľa počtu členov z prihlásených klubov. 
Organizátor zájazdu zašle konečný zoznam prihlásených a vybraných členov predsedom 
OKST do 12.10.2018, ktorí na základe toho uhradia účastnícky poplatok osobne dňa 
16.10.2018 o 16:00 hod v priestoroch ODA Trenčín (vestibul). Žiadame o dodržanie termínov 
prihlásenia, propozície poriadateľa sme dostali 27.9.2018. 
 
Odchod spä ť: 16:30 hod. 
 
Trasa a program  podľa propozícii poriadateľa: 
 

  8:00    zraz na parkovisku v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline  
 8:00 – 9:00  prevoz autobusmi na Tlstý javor – Bulov Sedmáčik 
 9:00    slávnostné otvorenie podujatia, prechod k hranici pralesa Dobroč  
 10:00  odhalenie významného lesníckeho miesta Dobročský prales 
 10:30 prechod trasou: Bulov Sedmáčik - tabuľa VLM - horáreň Sedmák - cintorín II. 

svetovej vojny - lesnícky skanzen - celkom 14km 
 14:00  občerstvenie a posedenie v lesníckom skanzene 
 16:00  odovzdanie pamätných listov, ukončenie podujatia 

 
Dôležité informácie: 

- Prechod trasy realizujú účastníci individuálne. 
- Trasa bude viditeľne označená a k dispozícii budú mapky.  
- Každý účastník sa pohybuje po trase na vlastné riziko. 
- Účastníci sú povinní rešpektovať pokyny organizátorov.  
- V prípade záujmu si bude možné v rámci prechodu vypočuť sprievodné slovo lesníkov 

OZ Čierny Balog LESY SR, š. p. a  zástupcov CHKO Poľana. 
- V prípade nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu trasy 

a programu.  
- je nutné dodržiavať pokyny vedúceho zájazdu 
- zapíšte si telefonický kontakt na vedúceho zájazdu 
- doporučená mapa „Veporské vrchy  č. 134, edícia VKÚ Harmanec“ 
- v prípade neúčasti na zájazde sa poplatok nevracia - nájdite si náhradníka 
- každý ú častník ide na vlastné nebezpe čenstvo   


