
Klub turistiky Vysoká nad Kysucou 
 
 

P r o p o z í c i e 
12. ročníka medzinárodného turistického pochodu  

 

Krajom Drotárie 
 
 
 

Dátum konania: 14. mája 2011 – sobota 
Doprava z Čadce: vlak   o  07.27 hod. 
                                autobus 07.35 hod.,  smer Klokočov, Hrubý Buk cez Turzovku   
Prezentácia:  Staškov, obecný úrad v dobe 07.45 – 08.30 hod. (350 m od žel. stanice) 
Štartovné:      1,50 € dospelí 
                        1,00 €  deti 7-15 rokov, študenti a dôchodcovia 
                        (diplom, občerstvenie na trase aj v cieli, upomienky pre najmladšieho, 
                        najstaršieho, najvzdialenejšieho účastníka, odmeny najpočetnejším skupinám 
                        a v cieli hudba).   
Trasy:  
10,5 km:  Staškov, Ocú – Vrchmosty – Prachniarovci – U Belkov – Blažíčkovci, chata     
                 Skalovka  (občerstvenie) – sedlo pod Kuchriskami – Furmaníkovci – 
                 Petrová – Kohútové – Raková, nákupné stredisko   // čistý čas 2:50 hod. // 
                 (vlastné značenie + sprievodca) 
22 km:     Staškov, Ocú – Vrchmosty – Prachniarovci – Olešná, Veselka – Jelitov – Za 
                 Bahaňu – U Školníka – Raková, Korcháňovci  (občerstvenie) – Prielač –            
                 Kykuľa – Raková, nákupné stredisko 
                 (prvá časť vlastné značenie, potom červená turistická značka) 
Občerstvenie: na trase 10,5 km –  Blažíčkovci, chata Skalovka 
                         na trase 22 km –  Raková, Korcháňovci 
                         a v cieli pre všetkých tradičné kapusňaky  
Cieľ trás:        Raková, nákupné stredisko – reštaurácia (150 m od žel. stanice)  
                         V cieli sme pre vás od 13-tej hodiny 
                         Pre vaše potešenie vám na počúvanie aj do tanca zahrá ľudová hudba 
Upomienka:    Diplom a príležitostná pečiatka                 
Rôzne:             V cieli pochodu budú tiež udeľované odznaky MTO Besky(i)dy  
                         Trasy sú na turistickej mape Javorníky, Čadca, č. 109 
                         Informácie aj na mob.: 0907 136 121 – Anton Opial                                        
Upozornenie:  deti do 15 rokov len s rodičmi, alebo zodpovedným vedúcim       
                         akcie sa každý zúčastňuje na vlastné riziko 
 
 

Na počasie ohľad neberte, 
zoberte si dobrú náladu, niečo na zahryznutie (aj na zapitie?) 

a rozhodne nezostaňte doma, 
pretože v tejto časti Drotárie sme ešte neboli 

                          
 
  


