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Klub turistov mesta Košice 

Oddiel pešej turistiky Turistického odboru Telovýchovnej jednoty Slávia UPJŠ 

 

pozývajú všetkých turistov a priateľov prírody, veľkých i malých, starších i mladších, 

organizovaných, rekreačných aj tých váhavých, i tých, ktorí sa nevybrali inam,  

 do Čermeľskej doliny na 

 

5599..    LLeettnnéé    ssttrreettnnuuttiiee    KKlluubbuu    ttuurriissttoovv    mmeessttaa    KKooššiiccee  

  
Dátum:  sobota, 4. júna 2022. 

Miesto:   altánok nad chatou DIANA  –  účelovým zariadením Mestských lesov Košice. Chata sa  

nachádza pri vústení ľavobrežnej Volovej dolinky do doliny Čermeľského potoka 4 km za 

Alpinkou  (v smere príchodu od Alpinky napravo od cesty). Na nádvorí pred chatou DIANA 

bude viať úzka zelená vlajka. 
 

Časové relácie.  Okamihom spoločného stretnutia bude pravé poludnie. Dovtedy možno dôjsť na  

chatu po peších chodníkoch i cyklo-trasách v nespočetných  kombináciách a zostáva ešte 

hodne času v druhej polovici dňa na zaujímavý návrat do Košíc. 
 

Program:  okrem poludňajšieho zvítania, bude individuálny. Bližšie i vzdialenejšie okolie chaty je 

vhodné aj na rekreačné vyžitie, na relaxovanie, na športy v prírode, na hry s deťmi i na 

improvizované diskusné fóra s priateľmi, ktorých si dlhšiu dobu nevidel. Pri altánku bude 

k dispozícii ohnisko s možnosťou opekania prinesených dobrôt.  

Odporúčanie:   ak sa chceš bezstarostne prejsť a vidieť čosi zaujímavé, zapoj sa do túry KVT  

Košičan v réžii Radoslava Medzihradského (e-mail: astern333@gmail.com ). 

Trasa:   Kavečany, chata Hrešná, Jánošova lúka, DYKH skala, Andrejova skala, chata Diana. 

 (8 km; + 365/- 411 m.) 

MHD č. 29  (po zastávku Kavečany cintorín):   8.23 zo Staničného námestia; 8.30 z Mieru. 
        

Prihlasovanie:  prosím do štvrtka 2. júna 2022 do 14. hodiny. Pre nás je cenný údaj o vašich 

počtoch. Ak budú známe aj mená, vďačne ich prijmeme – umožní nám to v predstihu pripraviť 

účastnícke listy „na meno“. Ak sa nestihneš prihlásiť, iba nás prekvapíš, aj vtedy budeme radi... 
 

Kontakt:  P. D., 0949 / 720 846;   najvýhodnejšie však:  peter.dombrovsky@upjs.sk  
 

Prezentácia  bude fungovať od 9. do 14. hodiny. 

Stravovanie:  z vlastných zásob.  

Účastnícky poplatok.  Budeme sa uchádzať o 0,50 € od dospelých.  

(Účastnícky list, čaj, káva, režijné výdavky.) 

Odporúčané mapy:   č. 136  (1:50 000) – Volovské vrchy / Košice. 

                                   

Autobusové spoje na Alpinku 

MHD č. 14 od Havlíčkovej ulice: 8.29, 10.29, 12.29, 14.29 [ke.imhd.sk] 

Eurobus z Autobusovej stanice Košice: 7.20, 10.00, 13.30 

Detská železnica z Čermeľa: 9.30, 11.00, 13.30, 15.00 (sobota, nedeľa) 

Autobusy z Alpinky pre cestu späť 

 MHD č. 14:  9.03, 11,03, 13.03, 15.03, 17.03, 19.03 

Eurobus: 12.18, 17.16, 18.09 

 Detská železnica z Alpinky: 10.10, 11.40, 14.10, 16.10 (sobota, nedeľa) 

 

Nezabudni  na ochranu pred dažďom, pevnú obuv, dobrú náladu a na milé slovo a pekný úsmev  

pre priateľov. 
 

 

AHOJ!                  V mene organizátorov sa na Teba teší                     Peter Dombrovský, Slávia UPJŠ 
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