
       Milič2014 

Klub  turistov  mesta  Košice, 
Oddiel  pešej  turistiky  Turistického  odboru  Telovýchovnej  jednoty 

Slávia  Univerzita  P.  J.  Šafárika  v  Košiciach  a 
KAC Jednota Košice – Klub rodinnej turistiky KRTKO 

 
pozývajú  každého turistu – staršieho i mladšieho a každého záujemcu – organizovaného i neorganizovaného na 
 

IX.  Medzinárodné stretnutie turistov na Veľkom Miliči 
 

v rámci 36. ročníka  turistického 

Pochodu  priateľstva 
po slovensko-maďarskom pomedzí v Slanských vrchoch 

 
Dátum:  sobota, 26. apríla 2014.  
Presuny:  pešo, na bicykloch 
Účastnícky poplatok:  2,- eurá (účastnícky list, podiel na pohostení v Kalši) 
Cieľ spoločného stretnutia:   vrchol Veľkého Miliča, kde sa stretneme s maďarskými  

priateľmi na pravé poludnie.  
 Okolo 16. hod. všetkých účastníkov pohostí pani ing. Gabriela Ivaňáková, starostka  

Kalše. Zídeme sa na futbalovom ihrisku za cintorínom na hornom konci; v prípade 
zlého počasia nás prichýli kultúrny dom uprostred obce... 

 

Pešia túra  (Podrobnejší popis pre nových, neznalých a pre  priateľov z iných okresov ;-) ) 
Trasa:  železničná stanica Slanec; po štátnej ceste smerom na Košice do Slanského sedla, 

 po lesnej asfaltke po Veľkú Márovku – Bielu lúku.  
(Asi 500 m od Slanského sedla je vetvenie tvaru Y – naša je pravá vetva. Stále po asfaltke! Na 
Bielej  lúke je besiedka s ohniskom, retranslačná veža, drevená búda.) 

Z Bielej lúky červenou trasou po Malú Márovku; odtiaľ po novej žltej značke do sedla 
pod Veľkým  Miličom.   

(Žltá sa začína na Malej Márovke v bode, kde sa križuje červená „Biela lúka – Izra“ so zelenou 
„Skároš – Slanská Huta“. Asi 300 m vedie cez veľkú lúku ku hraniciam. Od hraníc postupuje 
spolu s maďarskou hraničnou zelenou značkou; v sedle pod Miličom sa vracia na slovenskú 
stranu.) 

Záverečný krátky výstup zo sedla na vrchol Miliča po maďarskej zelenej trase.  
Po stretnutí na Miliči (s odchodom z Miliča okolo 12.30 hod.; spolu s maďarskými 
turistami) návrat do sedla pod Miličom a zostup po žltej značke ku poľovníckej chatke 
pod Malým Miličom. Odtiaľ po červenej na Izru. Z Izry do Kalše po žltej značke. 

Dĺžka trasy:  28 kilometrov s prevýšením 700 metrov. 
 
Pre skupiny s vlastnými vedúcimi (väčšinou prichádzajúce na objednaných autobusoch)   odporúčame na  

základe skúseností z uplynulých rokov výstup z niektorej príhodnej obce (Skároš, Slanská Huta…) vo 
vlastnej réžii. 

 
Odchod:  z Košíc osobným vlakom č. 8803 o 07.04 hod. do Slanca. 
Cestovné  si hradia účastníci sami. 
Prezentácia  bude na železničnej stanici v Slanci po príchode vlaku (7.40 hod). 
 
Odchody vlakov z Kalše do Košíc:   16.16 a 19.16 hod. 
Odchody autobusov z Kalše do Košíc:    18.57 a 20.10 hod. 
 
Vedúci:  Peter Dombrovský (TJ Slávia UPJŠ Košice). 
Nezabudnite  na občiansky preukaz, plášť do dažďa, pevnú obuv a dobrú náladu! 
 



Prihlasovanie „pešiakov“:   
 Prosíme najneskôr do utorka 15. apríla 2014! 
Prosíme všetkých vedúcich organizovaných skupín (z TJ, z odborov KT), u neorganizovaných 
prosíme všetkých účastníkov, aby s počtami účastníkov nahlásili aj mená častníkov v plnom 
znení. Umožní nám to v predstihu vypísať účastnícke listy „na meno“. Pri nahlasovaní vašich 
informácií prosíme vždy uviesť, z akého zoskupenia pochádzate (TJ, KT, solo). Ak 
nereflektujete na pohostenie, avizujte nám aj to. (Vtedy bude účastnícky poplatok 20 centov.) 

 
Kontakty a informácie: peter.dombrovsky@upjs.sk     

 Peter Dombrovský, LF UPJŠ, Tr. SNP 1, KE, 8. posch. 
055/234 3239 (v prac. čase – keď nevyučujem),  
055/636 4874 (večer), mobil: 0949 720 846 

 
 

 
Cyklotúra  –  scenár Evky Dučaiovej (KAC Jednota Košice – KRTKO)   
 
Trasa   (toho roku nevedie cez vrchol Miliča): Košice, Čaňa, Ždaňa, Skároš, Bodórét, lesnou  

cestou do Füzéra, Pusztafalu, Izra, Kalša. 
Dĺžka trasy:  54 kilometrov s prevýšením 850 metrov. 
 
Z Kalše  sa možno vrátiť do Košíc vlakom. Kto bude mať záujem môže sa vracať na  

bicykloch pod vedením Evky cez Slančík, Vyšný a Nižný Čaj a Košickú Polianku. 
Znamená to približne 30 kilometrov a 250 metrov prevýšenia naviac. 
 

Trasa z Košíc do Kalše je na cykloservere znázornená tak, ako bola dávnejšie reálne prejdená 
(prvý úsek v opačnom smere): 
 

http://www.cykloserver.cz/f/5cc9145384/   
http://www.cykloserver.cz/f/568d145356/ 

 
Zraz:  o 8.00 hod. pred Auparkom okolo Evky Dučaiovej. 
Vedúci:  Eva Dučaiová (KRTKO – Klub rodinnej turistiky Košice) 
Vy nezabudnite:  na občiansky preukaz, na prilbu, reflexné prvky, vodu, lekárničku, 

cyklodielničku... 
 
Prihlasovanie cykloturistov:  prosíme tiež do utorka, 15. apríla 2014. 

 
Informácie a prihlášky: Eva Dučaiová,  eva.ducaiova@gmail.com  

 
 
AHOJ!    
Tešia sa na vás 

 
 Eva Dučaiová za Klub rodinnej turistiky KRTKO a 

     Peter Dombrovský s Výborom OPT TJ Slávia UPJŠ 


