
 
Z POLIANKY DO POLIANKY 

prechod Slanskými vrchmi za poznaním a priateľstvom 

29. ročník 

 

v  sobotu  5. mája 2012 
s otvorením o 9.00 hod pietnym aktom pri pamätníku v Dargovskom priesmyku 

 

Pešia trasa   

Dargovský priesmyk (473 m n.m) –  prameň Poľana (561 m n.m.) -  Maliniak, kriţovatka so 
zelenou značkou (680  m n.m.) – Čerepník (453 m n.m.) – Ďurkov (261 m n.m) - 16 km  
 

Prezencia   

 od 7.00 do 8.00 hodiny v kultúrnom dome v Košickej Polianke a v Sečovskej Polianke  
 

Doprava      

Košice – Košická Polianka spojom Eurobusu o 7.25 hod. z nást. č.14 alebo objednaným 
z parkoviska pred Ţst v Košiciach 
Košická Polianka (Sečovská Polianka) – Dargovský priesmyk  objednanými autobusmi o 8.10 

hod., Ďurkov – Košická Polianka objednanými autobusmi asi o 14.00 h.  
z Košickej Polianky do Sečovskej Polianky,  objednaným autobusom asi o 16.30 h  
  

Účastnícky poplatok        

deti do 15 rokov 1,5 €,    mládeţ a dospelí 2,- €;  
ţiaci ZŠ Koš.Polianka, občania Košickej Polianky a Sečovskej Polianky majú zľavu: hradia 1,- €  
v poplatku je zahrnutá doprava autobusom, guláš, chlieb a čaj a účasť v  turistickej tombole 
o praktické a úsmevné ceny 
 

Ukončenie 

 v sále KD v Košickej Polianke pri spoločnom obede, vyhodnotení a turistickej tombole  
 

Dôležité       

Prosíme kolektívy nad 3 účastníkov, aby nahlásili svoju účasť telefonicky alebo mailom do štvrtku 
3.5. do 16.00 hodiny na uvedené kontakty  
 

Dovetok           !!! 

Kaţdý sa zúčastňuje na vlastné nebezpečie, zvoľte správne oblečenie a obutie.  V prípade ex-
trémne nepriaznivého vývoja počasia bude zmena termínu na utorok 8.5. (info na: 0905472426) 
 

Suvenír       

moţnosť zakúpiť si jedinečnú mapu Potulky Slanskými vrchmi krajom Polianok na pomedzí 
Abova a Zemplína, ktorú nekúpite v obchodnej sieti, iba v Košickej a Sečovskej Polianke a v KCA                      
 

4x naj 

V doterajšej histórii bol najmladším účastníkom 2-ročný Marko z Košickej  Polianky, najstarším 
86-ročný Košičan Augustín a pôvodom najvzdialenejším bol Francúz John Hugain. Najväčšia 
účasť bola v r. 1998 - spolu 237 osôb. 
 

Informácie 

Mgr. Karol Dzugas, vedúci trasy, tel. 055/6854462, 0905 472 426, karoldzu@netkosice.sk   
MVDr. Marián Fedor, riaditeľ prechodu, tel.č. 057/4882080,   ousp@he.psg.sk  
Kultúrne centrum Abova, tel.č. 055/6965807, mail: kultura.abova@vucke.sk    

 

Tešíme sa na stretnutie v jarnej prírode, priatelia !   
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