
Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška z Olomouce 

Sraz slovenských turistů: 

Malé Karpaty 
na pět dnů do západních končin našich východních sousedů 

st – ne 4. – 8. 7. 2018 | Piešťany a okolí (Slovensko) 

(čtvrtek a pátek jsou státní svátky) 
 

Na první pohled vypadají nezajímavě a jen málokdy se při cestách na Slovensko stávají hlavním cílem.    

Kdo má však Malé Karpaty prochozené, ví, že nevysoké pohoří za Bratislavou může svými krásami směle 

konkurovat mnohem vyšším a známějším slovenským horám. No a druhé lákadlo jsou lázeňské Piešťany. 

Po několika lety se se 16 zájemci vrátíme na Slovensko, na dohled našich společných hranic. Připojíme se 

k 65. ročníku celoslovenského srazu Klubu slovenských turistů a zúčastníme se jimi připravených túr            

a doprovodného programu. Pojedeme ve středu „po práci“, abychom se ve čtvrtek ráno už mohli naplno 

vrhnout do objevování zdejšího kraje. Akce je určena pro dospělé všeho věku, pod dozorem dospělého        

s námi mohou jet i účastníci mladší 18 let. Podrobný program najdete na druhé straně letáku. 

 

Cena: 2 950 Kč člen / 3 150 Kč nečlen spolku Přátelé přírody z. s. 

zahrnuje 4 noci na internátu Hotelové akademie v centru města ve 4lůžkových pokojích, polopenzi, 

účastnický poplatek KST a zpáteční skupinové jízdné vlakem. Záloha splatná při přihlášení: 1 000 Kč. 

Kdo dřív přijde, ten jede! Přihlášky, pokyny k platbě a storno podmínky: 

www.malaliska.cz/karpaty 

 

Bližší info: Helena Jandová (736 121 022, helenajandova@seznam.cz) 

a Hynek Pečinka (602 431 149, fox@malaliska.cz) 

Přihlášení účastníci dostanou další podrobnosti nejméně týden před akcí. 

 

http://www.malaliska.cz/karpaty


Program na jednotlivé dny akce 

Středa  

 Odjezd vlakem z Olomouce ve středu odpoledne “po práci”, příjezd do Piešťan a ubytování 

v Hotelové akademii Ľudovíta Wintera (www.hastropy.sk), 4lůžkové pokoje se sociálkami na patře, 

polopenze. Internát je nedaleko centra Piešťan a zároveň u velkého parku. 

 Registrace na Srazu Klubu slovenských turistů. Večerní objevování lákadel Piešťan. 

Čtvrtek 

 Jízda na dračích lodích s instruktorem. Vycházka po lázeňském městě Piešťany. 

 Koupání v Piešťanech, nebo návštěva blízkého historického města Trnava. 

 

 

Pátek 

 Inovecká trasa: Přesun autobusem s ostatními turisty na začátek trasy, celodenní výšlap po kopcích 

Považského inovce z Nové Lehoty na Inoveckou chatu. Trasa zde: https://mapy.cz/s/2hGLr, délka 

20 km, 6 hodin.  

 

Sobota  

 Malokarpatskou stopou: Na začátek trasy pojedeme historickým vláčkem do Višňového. Odtud pěšky 

pohodovou trasou přes zříceninu Čachtického hradu na kopec Velký Plešivec do Šípkového. Trasa 

zde: https://mapy.cz/s/2hGNN, délka 12,3 km, 4 hodiny. Natáhne se o prohlídku hradu. 

 Podle času a chuti koupání v Piešťanech. 

 

Neděle 

 Rozloučení s Piešťany a odjezd vlakem do Olomouce, příjezd v odpoledních hodinách. 

 

Program, který je součástí turistického srazu, lze po domluvě s místními pořadateli v individuálních případech na 

místě změnit – například si na konkrétní den vybrat jinou trasu. Stránky srazu KST: http://www.letnyzrazkst.sk 

https://mapy.cz/s/2hGLr
https://mapy.cz/s/2hGNN

