Kalendár turistických
podujatí
2022

Odbor klubu slovenských turistov
Bánovce nad Bebravou

Milí kamaráti a priaznivci turistiky.

Je za nami rok nových skúšok, životných skúšok skúseností, obmedzení
a zmeneného životného rytmu.
Predkladám Vám kalendár podujatí na rok 2022, ktorý obsahuje aktivity
nerealizované v roku 2021, ale aj na nové návrhy, kam sa ísť pozrieť.
Dúfame, že situácia so šíriacim sa vírusom Covid-19 sa zastabilizuje a my
sa budeme môcť opäť stretnúť a spoločne stráviť pekné chvíle v prírode.
Činnosť Klubu slovenských turistov Bánovce nad Bebravou je pravidelne
zameraná na šport, kultúru, ale aj na rozvíjanie spoločenského života, preto sa
veľmi teším na spoločne strávené chvíle, nové zážitky, ale aj prekážky, ktoré nás
posilnia na spoločnej ceste za krásami tohto sveta.
Prajem nám všetkým množstvo šťastne, zmysluplne a v zdraví
našliapaných kilometrov, ktoré urobia život krajší nielen nám, ale aj všetkým,
ktorých nosíme vo svojich srdciach.

Marián Chovanec
Predseda OKST Bánovce nad Bebravou

Hlavné podujatia Klubu slovenských turistov v roku 2022

03.02.2022 - 06.02.2022
53. Zimný zraz turistov
12. medzinárodný zimný zraz turistov
Nowy Sacz, Poľsko

27.05.2022 - 29.05.2022
57. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska
Malinô Brdo – Veľká Fatra

07.07. 2022 - 10.07.2022
68. Celoslovenský zraz KST
Hrabušice – Slovenský raj

12.08.2022 - 14.08.2022
Národný výstup na Kriváň
ATC Račkova dolina

17.09.2022
Európsky deň turistiky IVV
13. stretnutie priaznivcov KST
Červený Kameň – Malé Karpaty

16.10.2022
7. Lesníckym chodníkom J. D. Matejovie
Topoľčany, Duchonka – Kulháň

Kalendár podujatí
OKST Bánovce nad Bebravou
na rok 2022
JANUÁR
06.01.2022
Trojkráľový výstup na Čiernachov (695 m n. m.)
Organizuje OKST TJ Letecké opravovne Trenčín
Trasa: Mníchova Lehota – Macková – Chata pod Ostrým vrchom – Soblahov

29.01.2022 (sobota)
Memoriál Jána Kušniera – 15. ročník
Bežkársky prechod časťou Nitrických vrchov
Trasa: Závada pod Čiernym vrchom – Žiar – Sedlo pod Čiernym vrchom – Kamenská skala –
Široký diel – Omastiná – Uhrovské Podhradie
V prípade nepriaznivých snehových podmienok sa akcia koná ako turistická s výstupom na
hrad Uhrovec.

FEBRUÁR
04.02.2022 (piatok)
Klubové stretnutie (CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 h)

12.02.2022 (sobota)
Zimné táborenie na Kňažinových lúkach – 23. ročník
Kňažinove lúky s nadmorskou výškou cca 800 m n. m. sa nachádzajú na hlavnom hrebeni
Nitrických vrchov.

Kňažinove lúky

19.02. – 20.02.2022
Zimné stretnutie turistov trenčianskeho regiónu na vrchu Baske (955 m n. m.)
Organizuje Regionálna rada KST Trenčín

25.02.2022 (piatok)
Klubové stretnutie (CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 h)

MAREC
05.03.2022 (sobota)
Cestovateľský festival „HORY – CESTY – ĽUDIA“ – 20. ročník
Premietanie fotosnímok, dokumentov a filmov z celého sveta, spojené so zaujímavými
prednáškami o zážitkoch cestovateľov a prednášateľov.
Začiatok o 10:00 h v priestoroch MsKS Bánovce nad Bebravou na sídlisku Sever.

11.03.2022 (piatok)
Klubové stretnutie (CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 h)

19.03.2022
Letecká 50-tka
Diaľkový pochod, organizovaný OKST TJ Letecké opravovne Trenčín

27.03.2022 (nedeľa)
Otváranie jari v Malých Karpatoch
Malé Karpaty je horský krajinný celok Fatransko-tatranskej oblasti na západnom Slovensku.
Patria k Alpsko-himalájskej sústave, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty,
subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a Fatransko-tatranskej oblasti. Ide o nevysoké
stredohorské pásmo dlhé asi 100 kilometrov. Malé Karpaty začínajú v Bratislave na Dunaji
(pásom od územia severne od Devína po Bratislavský hradný kopec) a tiahnu sa až po Nové
Mesto nad Váhom a Bzince pod Javorinou, kde sa končia horskou skupinou Nedze.

Veľká Homola, Malé Karpaty

Trasy:

Sedláčkov jarok – Rybníček (poľovnícka chata) – Kamenná brána – Zbojnícke Vápenka – Traja jazdci – Veľká homoľa – Tisové skály – Zochova chata.

APRÍL
02.04.2022 (sobota)
Jarný regionálny zájazd
organizuje Regionálna rada KST Trenčín

08.04.2022 (piatok)
Klubové stretnutie (CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 h)

09.04.2022
Vojenská 50-tka
Diaľkový pochod organizovaný OKST TJ Dukla a OKST TTS Trenčín

15.04.2022 – 18.04.2022
Veľká noc v Jeseníkoch
Jeseníky s podhorím sú horským rajom s mnohými prírodnými, historickými i technickými
pokladmi. V lete nájdeme v Jeseníkoch stovky dobre značených trás pro pešiu turistiku, ktoré
nás zavedú do krásnych prírodných scenérií i k unikátnym múzejným expozíciám
a architektonickým pamiatkam. Ubytovanie Hotel Praděd – Rymařov.

Hotel Praděd – Rymařov

MÁJ
06.05.2022 (piatok)
Klubové stretnutie (CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 h)

14.05.2022 (sobota)
Bánovská 50-tka
Diaľkový pochod 28. ročník
Trasa: Bánovce nad Bebravou – Rokoš – Čierny vrch – Kšinná – Bánovský vrch – Štepnica –
Bánovce nad Bebravou

27.05.2022 – 29.05.2022
57. stretnutie čitateľov časopisu „Krásy Slovenska“ – Malinô Brdo – Veľká Fatra

Malinô Brdo – Veľká Fatra

Trasy: Podľa propozícií organizátora.

JÚN
03.06.2022 (piatok)
Klubové stretnutie (CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 h)

19.06.2022 (nedeľa)
Zaujímavé kúty Strážovských vrchov
Strážovské vrchy sú geomorfologický celok Fatransko-tatranskej oblasti na rozhraní
západného a stredného Slovenska. Veľkú časť patrí do Chránenej krajinnej oblasti Strážovské
vrchy so vzácnou flórou a faunou. Najvyšší vrch pohoria je Strážov s výškou 1 213 m n. m.
Pohorie susedí na severozápade a západe s Považským podolím, na juhozápade s Považským
Inovcom a juhu s Podunajskou pahorkatinou. Juhovýchodným smerom leží Hornonitrianska
kotlina, východným Malá Fatra, severne krajina klesá do Žilinskej kotliny a na krátkom úseku
Strážovské vrchy susedia so Súľovskými vrchmi.

Obec Tužina

Trasa:

Fačkovské sedlo – Homôlka – Dlhá lúka – Lúčna dolina – Tužina (cukráreň)

JÚL
30.06.2022 – 05.07.2022
Vôňa letného Paríža
Paríž je hlavné a najväčšie mesto Francúzska. Od 17. storočia je Paríž jedným z hlavných
európskych centier v oblasti finančníctva, diplomacie, obchodu, módy, vedy a umenia. Paríž
je známy predovšetkým svojimi múzeami (Louvre, Musée d'Orsay, Musée Marmottan Monet,
Musée Rodin a Musée Picasso a t.ď,) a architektonickými pamiatkami. Historická štvrť
pozdĺž Seiny v centre mesta je klasifikovaná ako pamiatka UNESCO. Medzi populárne
pamiatky v centre mesta patrí katedrála Notre Dame, ktorá bola po požiari dňa 15. apríla 2019
zatvorená kvôli rekonštrukcii.

Eiffelova veža, Paríž

16.07.2022 (sobota)
Kúpanie sa v Nových Zámkoch
Termálne kúpalisko Štrand Emila Tatárika v Nových Zámkoch ponúka svojim návštevníkom
pestrú ponuku možností trávenia voľného času. Na ploche o rozlohe osem hektárov sa
nachádza 9 bazénov. Zážitkový bazén, plný atrakcii ponúka vodný hrad s toboganmi
a vodnými delami, detské bazény, spray park. Teplota vody v bazénoch je 29-30 °C.
Termálna voda vyvierajúca z geotermálneho vrtu z hĺbky 1506 m dosahuje teploty 52°C.
Termálny vrt bol vyhĺbený v roku 1982. Termálna voda má blahodarne účinky na pohybové
a nervové ústrojenstvo, reumatizmus ako aj na srdcovo-cievny systém. Areál ponúka aj
pingpongové stoly, areál minigolfu, basketbalové ihrisko a volejbalové ihriská, petangové
ihrisko a detské ihriská, obrie šachy, stravovacie zariadenia bufetového typu, sprchy
a hygienické zariadenia, úschovňa cenných predmetov, šatne, požičovňa športových potrieb.

Termálne kúpalisko Štrand Emila Tatárika v Nových Zámkoch

AUGUST
06.08.2022 (sobota)
Termálne kúpalisko Vincov les
Termálne kúpalisko Vincov les je v príjemnom prostredí v blízkosti mesta Sládkovičovo.
Ponúka príjemný oddych a zábavu pre všetky vekové kategórie. Na ploche 7 hektárov sa
momentálne nachádza celkovo 6 exteriérových bazénov s teplotou vody od 24 °C do 40 °C,
ktorá má priaznivé účinky hlavne pri ťažkostiach pohybového ústrojenstva. Súčasťou
relaxačného bazéna sú masážne trysky, ktoré dokážu vodou masírovať šiju ale aj ramenné a
chrbtové svalstvo. Uvoľniť sa a relaxovať návštevníci vedia i v pokojnom a príjemnom
prostredí areálu, ktoré je plné stromov a zelených plôch.

Termálne kúpalisko Vincov les

25.08.2022 - 29.08.2022
Za krásami slovinského krasu
Zavedieme Vás do juhozápadnej časti Slovinska a spoznáme prírodné a kultúrne krásy na
povrchu i pod ním.

Predjamský hrad

Program: Vodopád Boka, návšteva Kobaridu (Napoleónov most), jaskyňa Postojna,
Predjamský hrad, vrchol „čarodejníckej hory“ Slivnica (1075 m. n. m.), najvyšší
vrchol slovinskej Istrie Slavnik (1028 m. n. m.), hlavné mesto Ljubljana, kúpanie
v Jadranskom mori.

SEPTEMBER
02.09.2022 (piatok)
Klubové stretnutie (CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 h)

04.09.2022 (nedeľa)
Bánovská parenica – cykloturistika - 25. ročník
Štart o 10:00 h od budovy CVČ na ul. A. Kmeťa Bánovce nad Bebravou

10.09.2022 (sobota)
Jesenný regionálny zájazd
organizuje Regionálna rada KST Trenčín

17.09.2022 - 18.09.2022 (sobota, nedeľa)
Vysoké Tatry
Pôvod a význam názvu Tatry nie je doteraz spoľahlivo objasnený. Historici ho pripisujú
obyvateľom, ktorí sídlili na území Slovenska ešte pred príchodom Slovanov. Odvodzujú ho
od árijského slova tamtra, tâtra s významom „temný“ alebo „tmavý“, pripisujú mu význam
odvodený z ľudového slova tatra v zmysle kamenistej, neúrodnej zeme. Ako
najpravdepodobnejšiu možno akceptovať mienku, že názov Tatry pochádza zo slovanského
slova trtri, čo znamená bralá. Prvá zmienka tohto názvu je z roku 999.

Zbojnícka chata

Trasy:

1. deň:
2. deň:

Tatranská Polianka – Sliezky dom – Východná Vysoká – Prielom –
Zbojnícka chata – Veľká studená dolina – Tatranská Lomnica.
Štrbské pleso – Predné Solisko a späť.

30.09.2022 (piatok)
Klubové stretnutie (CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 h)

OKTÓBER
01.10.2022 (sobota)
Hviezdicový výstup na Kňaží stôl
organizuje OKST Podlužany

09.10.2022 (nedeľa)
Výstup na Pohronský Inovec a Benát
Pohronský Inovec je pohorie sopečného pôvodu, ktoré je súčasťou Slovenského stredohoria.
Najvyšším bodom je Veľký Inovec dosahujúci výšku 901 metrov. V pohorí prevažuje andezit
a ryolit. Južná časť je pokrytá listnatými lesmi s najviac zastúpenými dubmi. Južné svahy
padajú strmo a okolitý terén Hronskej pahorkatiny prevyšuje až o 600 metrov. Severná časť
má charakter náhornej plošiny v okolí Veľkej Lehoty, prevažujú pastviny a rozptýlené
osídlenia.

Benát

Trasa: Drozdovo – Loksova lúka – Veľký Inovec – Obycké lúky – Benát – Žitavany.

16.10.2022 (nedeľa)
Hviezdicový výstup na Inovec (1.041,6 m n. m.)
organizuje OKST TJ Letecké opravovne Trenčín

NOVEMBER
06.11.2022 (nedeľa)
Hviezdicový výstup na Suchý vrch (1.028 m n. m.) – 27. ročník
organizuje OKST Bánovce nad Bebravou

Suchý vrch

11.11.2022 (piatok)
Klubové stretnutie (CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 h)

12.11.2022 (sobota)
Jesenné stretnutie turistov trenčianskeho regiónu
organizuje Regionálna rada KST Trenčín

DECEMBER
03.12.2022
Výstup na Oselný vrch (632 m n. m.), pohorie Tríbeč
organizuje OKST Veľké Uherce
Pri dobrom guláši, hudbe na chate Brezová, po zaslúženom výstupe na Oselný vrch si spolu
zaspomíname na chvíle prežité v odchádzajúcom roku s kamarátmi z Veľkých Uheriec
a širokého okolia.

Oselný vrch

Trasa: Veľké Uherce – Vojtechov - Oselný vrch - chata Brezová - Veľké Uherce

26.12.2022
Štefanský výstup na Čierny vrch

Vysielač pod Čiernym Vrchom

31.12.2022
Silvestrovský výstup na Rokoš

Rokoš, Strážovské vrchy

Vyhradzujeme si zmenu programu jednotlivých podujatí!

HORÁM ZDAR!

OKST Bánovce nad Bebravou
Marián Chovanec
K nemocnici 34/34
957 01 Bánovce nad Bebravou

www. kstbanovce.sk
info@kstbanovce.sk

