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stretnutie čitateľov

57. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, ktoré sa z dôvodu opatre-
ní proti Covid 19 nemohlo uskutočniť v minulom roku, sa bude konať 27. až 
29. mája 2022 na Malinom Brde vo Veľkej Fatre. Stretnutie sa bude niesť 
v duchu storočnice časopisu Krásy Slovenska. Pripomenieme si nielen zakla-
dateľov časopisu, ale aj tých, ktorí časopis Krásy Slovenska počas sto rokov 
tvorili a udržiavali ho pri živote v ťažkých časoch.

Program stretnutia
Piatok 27. 5. 2022
príchod účastníkov
• Májekova chata – posedenie pri  dobrej   
muzike od 19.00 hod. – Magic saxofón 
 
Sobota 28. 5. 2022
8.00 – 13.00 hod. 
• príchod a prezentácia účastníkov
• individuálne výstupy a vychádzky po okolí
• prezentácia vydavateľstva DAJAMA 
• odznaky,  magnetky, účastnícke listy a pod. 
13.00 hod
• slávnostné otvorenie stretnutia   

Pódium – príhovory hostí a organizáto-
rov, prezentácia turistických noviniek vyda- 

vateľstva DAJAMA, predstavenie knihy His-
tória turistiky v Ružomberku a jej auto-
ra, vyhlásenie najmladšieho a najstaršieho 
účastníka stretnutia, odovzdanie štafety bu-
dúcoročným  organizátorom stretnutia, tu-
ristická tombola
• vystúpenie folkovej skupiny Prešporok
15.00 – 18.00 hod. 
• voľný program – turistická zábava
Počas dňa spevom a hrou na heligónke bude za-
bávať Adriana Beloritová. Na počúvanie, ale aj 
do tanca hrá Miťo Bomba.

Nedeľa 29. 5. 2022 
Individuálny program účastníkov

Odporučené výstupy a vychádzky v okolí
• Májekova chata – Haliny vyhliadky  
• Májekova chata – Málinné  
• Vlkolínec – Vlkolínske lúky – Malinô Brdo  
– Májekova chata  
• Ružomberok-Kalvária – Veľká skala – Sido-
rovo – Vlkolínske lúky – Májekova chata    
• Čutkovo – Vtáčnik – Malinné – Malinô Brdo 
–  Májekova chata

Zaujímavosti v okolí
• Pamiatková rezervácia UNESCO Vlkolínec
• Minizoo – Vlkolínske lúky 
• Hrabovská dolina – Rozprávkové kráľov-
stvo Hrabovo, Lanový park Tarzánia, Zipline  
Čutkovská dolina - Koliba u Dobrého pastie-
ra, Obrovo, Jelení vodopád, Jamišný vodopád, 
Tiesňava za dierou 
• Ružomberok – Námestie A. Hlinku, budova 
mestského úradu, kostol sv. Ondreja, kostol  
Povýšenia kríža, evanjelický kostol, synagó-
ga,  Mauzóleum Andreja Hlinku a rodný dom, 
Galéria Ľudovíta Fullu, Liptovské múzeum, 
Skautské múzeum Václava Rubeša

Prístup na Malinô Brdo k Májekovej chate
• Ružomberok, námestie – Kalvária – Vlko-
línske lúky – Májekova chata
• Hrabovská dolina, hotel Hrabovo – zjazdov-
ka – Vlkolínske lúky – Májekova chata 
• Hrabovská dolina, hotel Hrabovo – Kalvária –  
Vlkolínske lúky – Májekova chata
• Hrabovská dolina –  Medvedia cesta – Vlko-
línske lúky – Májekova chata

• Vlkolínec – Vlkolínske lúky – Májekova chata
• Lanovka (8.30 do 16.30 hod): Hrabovská 
dolina – Malinô Brdo (parkovisko pri dolnej 
stanici lanovky pre autá a autobusy). Sponzor 
podujatia Malinô Brdo ski & bike family park 
poskytol pre všetkých účastníkov zľavu na 
lanovku v sobotu 28. 5. 2022. Obojsmerná jazda: 
5 € (potrebné predložiť platný preukaz KST)
• Autom:  z Ružomberka cez Kalváriu (poplatok 
4 €) povolenie vydáva na počkanie mestská polí-
cia, ulica Antona Bernoláka 44 (044 432 28 00)      
• z Vlkolínca, parkovanie v Trlenskej doline, po-
tom pešo na Májekovu chatu

Odporučené ubytovanie na Malinom Brde
• Májekova chata 
0905 602 022, www.majekovachata.org
• Hotel Malina
0911 720 598, www.hotelmalina.sk
• Chata Skalka
0903 248 209, www.chataskalka.sk
• Chata Veget 
0905 759 777 herbstovajana@gmail.com

• Organizátor pre účastníkov stretnutia ubyto-
vanie nezabezpečuje. V prípade nepriaznivého 
počasia doporučuje vziať si so sebou pršiplášť 
a karimatku na sedenie. Organizátor si vyhra-
dzuje právo na zmenu programu z dôvodu objek-
tívnych príčin. Od všetkých účastníkov sa očaká-
va dodržovanie protipandemických opatrení.

Kontakt
Pavel Lupták, 0948 223 458, kstliptov@gmail.com
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