KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV REGIONÁLNA RADA TRENČÍN
V SPOLUPRÁCI S VÝBOROM KČT OBLASTI ZLÍNSKÝ KRAJ
ORGANIZUJÚ ODLOŽENÝ
18. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO TURISTICKÉHO POCHODU

PRIATEĽSTVO - PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANI/Í/C

Horská chata Kmínek, Moravskosliezske Beskydy
sobota 7. mája 2022
Doprava: Autobusmi zabezpečenými RR KST Trenčín, prípadne vlastnými dopravnými
prostriedkami, cena: 10,00€/os.
Odchod vlastných autobusov: Trenčín, žel.st. o 7:00hod., Nové Mesto nad Váhom, AS
o 6:30hod., Bánovce nad Bebravou, AS o 6:15hod.
Prezencia: od 11:00 do 13:00 hod. v areáli Horskej chaty Kmínek.
Neďaleko od horského a hraničného priechodu Bumbálka sa nachádza niekoľko horských
chát s možnosťou občerstvenia a ubytovania a jednou z nich je Chata
Kmínek. Leží vo výške 872 m.n.m priamo na hranici ČR a SR. Prvé
turistické objekty tu po roku 1918 postavili František a Vincent
Kmínkovci. K objektu krčmy pristavil v roku 1948 Vincent Kmínek
ubytovaciu časť. V roku 1990 sa tu mal stavať nový hotel, no k jeho
realizácii nedošlo. Terajšia chata mala slúžiť ako ubytovňa pre robotníkov a následne mala
byť zbúraná. Chvalabohu sa tak nestalo a od roku 1996 je v súkromných rukách, majiteľ
Robert Gajdoš ju zrekonštruoval a neustále ju rozširuje.
Doporučené trasy:
A. z Makova po „M“TCH do Sedla nad Bitalovcami, potom po „Z“TCH na Horskú chatu
Kmínek, späť po „Č“TCH na Bumbálku (dĺžka trasy: 7,5km, čas: 2:50hod.,
prevýšenie: 400m)
B. z Bumbálky po „Č“TCH na Horskú chatu Kmínek a späť tou istou trasou (dĺžka trasy:
7km, čas: 2:20hod., prevýšenie: 195m)
Odchod: Z horského sedla Bumbálka po dohode cestou tam, najneskôr o 16:30hod.
Štartovné: Vo výške 1,00€ bude usporiadateľmi použité na financovanie nákladov na
akciu
Odmena: Pamätný list, samolepka, pečiatka akcie a IVV, tiež pekné zážitky zo stretnutí
s priateľmi
Občerstvenie: Z vlastných zásob, na Horskej chate Kmínek, prípadne na ostatných
chatách na hrebeni (Sněžná, Masarykova chata).
Prihlášky: So zaplatením štartovného a dopravy 10,00€ + 1,00€ (spolu 11,00€) do
29.4.2022 u predsedov OKST, tí následne budú kontakovať a informovať p. Radoslava
Nikodéma o počte účastníkov a nástupných miestach, najneskôr do 1.5.2022.
Upozornenia:
- každý účastník ide na vlastné nebezpečenstvo
- doporučená mapa: www.mapy.hiking.sk alebo Moravskosliezske Beskydy
Informácie: Jan Mrlina, tel. 00421 902 391 057, e-mail: jan.mrlina1@gmail.com
Radoslav Nikodém, tel. 00421 948 915 561, e-mail: rado.nikodem@zoznam.sk

