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Další informace o činnosti klubu včetně fotografií z akcí na www.kctkvary.cz 
Účast na veškerých akcích KČT, odbor Slovan K. Vary je na vlastní nebezpečí. 

 

  

   Za zdravím a poznáním! 

     KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

 

 

 
  

NOVOHRAD  
Jihoslovenská kotlina - Cerová vrchovina  
Modrý Kameň – Velký Krtíš – Čabraď – Filjakovo – Hajňačka  

Šomoška –  Salgó vara - Dudince – Divín - Ružiná – Lučenec  

Ipolytarnoc - Nagymaros - Visegrad 
 

Turistická expedice s podporou autobusu 
 

TERMÍN:   27. 7. – 3. 8. 2019              

 

UBYTOVÁNÍ:  Turistická ubytovna Nimrod 
SK 991 28 Vinica  

  

VEDE: RNDr. František Wohlmuth  

  

STRAVOVÁNÍ: Polopenze  

 

POJIŠTĚNÍ:    Není v ceně. 

   Účast na vlastní riziko.  

 

DOPRAVA:     Autodoprava Daniel Sládek  

 

CENA:  6.900 Kč    
 Platí pro členy TJ Slovan  

K. Vary. Ostatní + 200 Kč.  

 V ceně ubytování s polopenzí 

a doprava.  

    

PLATBA: Číslo účtu: 16738341/0100 v. s. 4190727. Ve zprávě pro příjemce uvést 

prosím příjmení. Termín platby do 20. června 2019. 

 

PŘIHLÁŠKY:  603 209 270;  fjw@volny.cz.  
 

http://www.kctkvary.cz/
mailto:fjw@volny.cz
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Účast na veškerých akcích KČT, odbor Slovan K. Vary je na vlastní nebezpečí. 

Program (změna programu s ohledem na počasí vyhrazena): 
 
1. den  - sobota  27. července 2019                                                                                     Přejezd na Slovensko - Nitra      
Odjezd v 5:00 z Ostrova nad Ohří – náměstí Míru a 5:20 z Karlových Varů od Tržnice.  

Cestou se na Slovensku nejprve zastavíme v Nitře, kde 
podnikneme krátký výstup na vyhlídkové místo Zobor. V době 
velké Moravy zde stávalo významné hradiště.. Od parkoviště při 
Léčebném ústavu se vydáme po modré značce postupně ke 
Svoradovu prameni a Svoradově jeskyni. Podél lesostepi dojdeme 
až k Pyramidě, na hlavní vyhlídkový bod. Nachází se zde TV vysílač 
připomínající pyramidu a pak zbytek Mileniového památníku ve 
tvaru kamenného válce o výšce 3–4 metry. Ze Zoboru sejdeme po 
zelené ke kostelíku s. Michala v Dražovcích (viz foto). Pak 
pojedeme do Oponic, kde si můžeme prohlédnout kromě 
Oponického hradu (procházka 4 km) prohlédnout opravený malý  

- Lovecké muzeum a velký kaštiel – Historická knihovna. Zajímavé bude i s srovnání se sousedními Horní 
Lefantavcemi. Pak už bude následovat odjezd na ubytování ve Vinici nedaleko Velkého Krtíše.                                                        
Celkem za den cca 10 km. 
Oponice – Lefantavce https://www.youtube.com/watch?v=npD6HsbvBXg 
 
2. den  - neděle 28. července 2019                                                                              Hrad Modrý Kameň – Velký Krtíš 
Prvním dnešním cílem bude rozhledna Stráž – 396 
m n.m.  (2 km) nedaleko Vinice. Následovat bude 
další rozhledna na Opavské hoře – 577 m n.m. (4 
km – převýšení 180 m). Následuje přesun do 
nejmenšího města na Slovenku - Modrého Kameně, 
kde si prohlédneme stejnojmenný hrad Modrý 
Kameň. V r. 1720 byl v dolní části hradu postaven 
barokní zámek, který se dochoval dodnes. Horní 
část zůstala v ruinách a byla zde upravena zahrada. 
Na hradě je muzeum loutek a historie zubařské 
techniky. Vstupné kompletní prohlídky hradu činí 
5,40/2,70 Euro.  Po prohlídce sejdeme 6 km po 
modré a červené značce do Velkého Krtíše. V případě příznivého počasí můžeme zde po prohlídce města 
navštívit koupaliště Krtko (3,50/2,70 Euro). V podvečer se přesuneme na procházku po pěkném historickém 
jádru pohraničního maďarského města Ballasagyarmat (Balážské Ďarmoty). Zde si připomeneme výročí 100 let 
od československo – maďarské války v roce 1919.  Před návratem do vinice se ještě zastavíme u Pustého 
kostela ve Velké Čalomiji.                                                                                                            Celkem za den cca 15 km.  
 
3. den – pondělí  29. čerevnce 2019                                                                                                Hrad Čabraď - Hrušov 

Ráno odjezd busem do Čabradradského 
Vrbovoku. Od kostela pohodlnou cestou 
po modré, nebo neznačenou kratší 
náročnější cestou, si vyjdeme ke hradní 
zřícenině Čabraď (6 km). Po prohlídce 
hradu (vstup volný) pokračujeme po 
modré přes Kostelní vrch k rozhledně 
Prašný vrch – 513 m n.m. (16 km). Od 
rozhledny stále po modré a zároveň po 
trase Naučného chodníku Hrušov dojdeme 
na vrch Stráň – 519 m n.m. s Kalvárií. 
Putování ukončíme v Hrušově (19 km). 
Atrakcí Hrušova jsou vinné sklepy vytesané 
do pískovcového masivu. 

Túru lze zkrátit po 11 km u kóty Šibečná table u silnice č. 75 po 11 km.                                   Celkem za den 20 km. 
Hontianské slavnosti v Hrušově: https://www.youtube.com/watch?v=CELguGPb8HA 

http://www.kctkvary.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=CELguGPb8HA
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4. den  - úterý 30. července 2019                                                                                                            Cerová vrchovina  
Dnes se vydáme do pohoří Cerová 
vrchovina u hranic s Maďarskem, které 
je překrásným přírodním rájem. Je 
nejmladším vulkanickým pohořím na 
Slovensku. Program zahájíme v 10:00 
prohlídkou Filakovského hradu, kde je 
expozice z dějin hradu a města 
Filakovo (vstupné 4/2 Euro, nad 70 let 
zdarma). Po prohlídce si zajedeme 
k dalšímu hradu Hajnáčka, ke kterému 
pod-nikneme kratší strmý výstup 
(vstup volný). Poté se vrátíme busem 
zpět přes Filakovo do vesničky 
Šiatorské Bukovinky. Odtud se 
vydáme po zelené značce do Šomošky. 
Zde si pro-hlédneme nejprve Kamenný 

vodopád (9 metrů vysoké čedičové sloupky). Následovat bude prohlídka hradu Šomoška (vstup 1,5 euro) – viz 
foto).  Pak se vydáme přes hranice do Maďarska, abych si prohlédli maďarské dvojče hradu Šomoška, kterým je 
hrad Salgo vára. Bus na nás bude čekat nedaleko za hranicemi v maďarském městečku Somosköújfála. Celková 
procházka činí 13 km, za celý den celkem 20 km.    

 
5. den – středa 31. července 2019                                                                                                              Kúpele Dudince 
Dnešní dne je plánovaný jako odpočinkový – relaxační 
v areálu Kúpele Dudince. V Dudincích si také prohlédneme 
Římské lázně – Dudinské travertiny. Před odjezdem zpět 
se zajedeme podívat do Tesárské rokli na skalní skrýše.  
V případě nepříznivého počasí zavítáme do města Levice 
na prohlídku zříceniny Levického hradu. Dnes je na hradě 
Tekovské muzeum a přírodní amfiteátr. Vystoupáme také 
na vyhlídkovou věž Kalvárie. Dalšími cíli pak budou 
rozhledna Vápník (Šikloš) a Vodný mlýn v nedalekých 
Mýtných Ludanech.                  
 
 
 
 
6. den – čtvrtek 1. srpna 2019                                                                                        Pohoří Börzsöny – Ohyb Dunaje                     

Autobusem dojedeme přes Šahy a Szob do 
městečka Zebegyny, ležícím na levém 
břehu Dunaje  nedaleko Štúrova. Řeka 
Dunaj zde vytváří mohutný oblouk 
Dunajský ohyb, který nazývají také 
"maďarské Wachau", podle jiných v kráse 
předčí i údolí Rýna. Vydáme se po žlutých 
turistických značkách jižní okrajem pohoří 
Börzsöny ve stráni nad Dunajem do cca 8 
km vzdáleného Nagymaros. Zdatnější se 
mohou vydat po modré značce do vyšších 
poloh nad řekou až na Szent Mihaly – 
hegy (465 m n.m.), kde je  rozhledna 
Juliaus s úchvatným výhledem na ohyb 
Dunaje s pohledem na impo-zantní 

protější Visegrad. K tomuto starobylému hradu se dostaneme přes řeku přívozem z Nagymaros. Zde si také 
připomeneme neuskutečněný projekt přehrady Nagymaros s vazbou na přehradu v Gabčíkově.                             
Celkem za den cca 15 km.    
 

http://www.kctkvary.cz/
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7. den – pátek 2.  srpna 2019                                                                                                                      Okolím Lučence    
Poznávací turistiku okolí Vodního díla Ružiná (viz 
foto) zahájíme v obci Divín. Nejprve si pro-
hlédneme včetně interiéru zámeček Zichyho 
kaštiel a potom vystoupáme ke zřícenině hradu 
Divín. Následovat bude procházka podél břehu 
přehrady Ružiná po modré značce do obce 
Lovinobaňa (5,5 km). Krátce zastavíme na 
prohlídku exteriéru honosného Haličského zámku 
Galicia Nueve.  V Lučenci nahlédneme při 
komentované prohlídce do budov Synagogy a 
Radnice. Při procházce městem Lučenec potom 
ochutnáme místní minerální vodu z artézských 
studní. V nabídce na odpolední program je 
případná návštěva termálního koupaliště 
Novlandia v nedalekých Raporcích (vstupné na 2 hod. činí 6/5 Euro. Dnešní program zakončíme těsně za  
maďarskou hranicí v městečku Ipolytarnoc, kde si prohlédneme areál Jurského parku, zvaného Maďarské 
Pomp Pompeje – 4 km trasa, vstupné 1 300/800 Ft.                                                                     Celkem za den 15 km.                             
Divín kaštiel: https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=ejon8asCAL0 
Jurský park: https://www.youtube.com/watch?v=UFWaSGNWAhA 
 
                                                                                                          
8. den – sobota 3. srpna 2019                              Odjezd ze Slovenska – Nitra 
 

Na zpáteční cestě se opět zastavíme v Nitře. Tentokrát se seznámíme s historickým centrem města. Nejprve 
(10:00) podnikneme s místním průvodcem komentovanou prohlídku Uličkami Horního města. Při procházce 
pěší zónou, která je zdobená uměleckými díly v duchu Velké Moravy, si můžeme prohlédnout hned několik 
historicky vzácných památek. Například kopii historického bronzového meče, pět metrů vysoké hudební 
hodiny, pitnou fontánu, Svatoplukovy pruty a Svatoplukovo náměstí, které je centrem Dolního města. Kupecká 
ulice je zase ideální místo, pro vychutnání skvělé kávy. Romantické uličky a tajemná zákoutí, okouzlující 
atmosféra středověku, to všechno obklopuje návštěvníky v historickém centru města. Najdete tady sochu 
Atlanta, kterému místní říkají Corgoň, také sochu knížete Pribina, Velký a Malý seminář a vzácnou Diecézní 
knihovnu. Nikdo z návštěvníků Nitry rozhodně nevynechá dominantu Nitry, zdejší hrad, národní kulturní 
památku. Nitranský hrad je největší středověké opevněné sídlo. Na jednom ze sedmi pahorků najdou 
návštěvníci města další z turistických lákadel, a to nitranskou kalvárii s dvanácti kaplemi.                                                                 

http://www.kctkvary.cz/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=ejon8asCAL0
https://www.youtube.com/watch?v=UFWaSGNWAhA
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiP2dKYt8HiAhVS3aQKHSn4A2IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fvase-zpravy%2Fzahranici%2Fslovensko%2F2678-48568-nitra-je-puvabne-mesto-v-kteremkoliv-rocnim-obdobi.html&psig=AOvVaw31RBWPZY9U1s6XSyY4GpeS&ust=1559243046495664
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiP2dKYt8HiAhVS3aQKHSn4A2IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fvase-zpravy%2Fzahranici%2Fslovensko%2F2678-48568-nitra-je-puvabne-mesto-v-kteremkoliv-rocnim-obdobi.html&psig=AOvVaw31RBWPZY9U1s6XSyY4GpeS&ust=1559243046495664

