
Sobota  17.9.2022

08:00 - 15:00 hod.

PROGRAM

                                 Červené a Sivé bane

                       

                                 okolité vyhliadky, výnimočnosti stavby hradu, Kalvária,

Účastníci po príchode a ubytovaní môžu využiť zaujímavé prehliadky či už klasických expozícií Múzea Červený 
Kameň, alebo skutočných výnimočností v stavbe renesančnej pevnosti. K tomu môžu patriť napríklad 
prehliadka konštrukcií krovu strechy hradného paláca alebo naopak podzemia hradu, ktoré vôbec nie je pod 
zemou ...
Blízke okolie rozsahlieho areálu ponúka napríklad Vyhliadku na Pílu pri tzv. Jánošíkovom skoku, náučný 
chodník cez Kalváriu okolo rodinnej pohrebnej kaplnky  smerom k ťažobným miestam - Sivé a Červené Bane.

Piatok 16.9.2022

- 12:00 - 19:00 hod.   príchod účastníkov stretnutia
- 14:00 - 19:00 hod.   individuálne prehliadky areálu Hradu Červený Kameň,

Tradičné atletické krosové podujatie pre všetky kategórie. Súčasťou budú ukážky plnenia disciplín Turistického 
orientačného behu - orientácia mapy, azimuty, plazenie, hod na cieľ. Účastníci Stretnutia  si môžu nezáväzne 
tieto disciplíny, v ktorých máme v našom klube Majstrov SR , aj vyskúšať.

Menej odvážni  môžu absolvovať okolité vychádzky náučného chodníka - podľa usmernenia na Piatok.

Podujatie na Červenom Kameni :  Mraznické chodníčky - vytrvalostný beh
3.

1.

Sprievodca z KST Častá Vás povedie blízkym okolím hradu cez vrchol Veľkého Vápenného, zostupom do 
Suchej doliny a prechodom okolo zariadenia NR SR Papiernička na vrchol Kukly. Zostúpite  na Pílu okolo vínnej  
pivnice a po jemnom  občerstvení vystúpite naspäť na Hrad Červený Kameň.

Turistická vychádzka  :  Cez vyhliadky naspäť na hrad

Turistická vychádzka :   Geldek - vrch nielen tajomných stromov
2.

Dĺžka :     13 km               Súčet prevýšení : 900 m

Trasa je mierne náročná, sú tam však prevýšenia  a ponúka neobvyklé pohľady na dominantu podujatia.
Dĺžka :     8 km               Súčet prevýšení :   600 m       

Náročnejšou vychádzkou so sprievodcom sa postupným stúpaním dostanete na vrchol Geldeku, niekde 
udávaného aj ako Jelenec. Tento dvojvrchol má oficiálnu kótu na tzv. Ompitálskom ( Doľany ) Kelteku a 
rozsiahla lúka so solitérmi zvetralých bukov a hrabov tvorí náš - Častovský Keltek. Už z tohoto popisu vidíte, že 
tam nie je niečo v poriadku a náš  sprievodca Vám to  ešte môže spestriť zaručene pravým výkladom ...
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