
NESENIE ŠPORTOVEJ POCHODNE

1. deň Športovej pochodne - sobota 18. 7. 2009

Sliezsky dom 5:30 
15 členná skupina tvorená členmi Spolku slovenských vysokohorských turistov a Horskej 
záchrannej služby Vysoké Tatry, štábom JOJ a horolezcom Filipom Jánošom začne stúpať cez 
Velickú priehybu na Gerlach.

Gerlach 9:00
V tomto čase dosiahnu vrchol. Redaktor JOJ Jozef Kubáni zapáli starodávnym spôsobom plameň 
pochodne. Zapaľovanie sa vykonáva za pomoci živlov, tj. cez zväčšovacie sklo zo slnka, alebo 
kresadlom. Po zapálení Ohňa už vzniká Športová pochodeň. Po zapaľovacom ceremoniále 
nasleduje zostup cez Batizovskú probu.

Tatranská Polianka 16:00
Prvá časť cesty bude za nami. Náš vysokohorský tím odovzdá po zostupe do Tatranskej Polianky 
Športovú pochodeň downhillovému šampiónovi Filipovi Polcovi  ,   ktorý na svojom bicykli presviští 
Gerlachovom, Batizovcami až na začiatok Svitu.

Svit 17:00
Filip Polc odovzdá Športovú pochodeň Vladimírovi Frakovi, štvornásobnému účastníkovi OH 
(dvakrát ako reprezentant, dva krát ako tréner) v sprievode atletov zo Svitu, ktorí reprezentujú 
Národné centrum mládeže severskej kombinácie a skokov. Postupne prejde pelotón Svitom až 
k Plavárni, kde plavci prenesú Športovú pochoden bazénom a nechajú ju prenocovať na pôde 
mnohých talentov. Prvý deň Športovej pochodne končí.

2. deň Športovej pochodne - nedeľa 19. 7. 2009

Svit 8:00
Cyklisti z ŠK HORAL - ALTO Slovakia vyrazia zo Svitu pod vedením Ivana Zimu smerom na 
Liptovskú Tepličku, po cyklistickom chodníku Svit – Liptovská Teplička.

Liptovská Teplička 10:00
Tu si Športovú pochodeň prevezmú chodci z Turistického oddielu Heľpa, ktorých prvá časť 
prekoná vzdialenosť na Žiarske sedlo autami. Tam odovzdajú pochodeň svojim kolegom, ktorí sa 
popasujú s 5hodinovou túrou prírodou.

Heľpa Amfiteáter 15:00
Folkloristi zaspievajú „To ta Heľpa, to ta Heľpa“, zakrepčia tak na 20 minútiek a odovzdajú 
pochodeň ďalším nadšencom zo Slovenského cykloklubu Ďumbier. Roztočia sa kolesá a 
smerujú k Breznu.

Brezno 18:00
Športový klub 1. Dart club Brezno je majstrovským klubom v disciplíne šípky, preto na počesť 
pobytu pochodne organizuje medzinárodný turnaj aj s exhibíciou majstrov. Na takomto podujatí sa 
2. deň Športovej pochodne končí.

3. deň Športovej pochodne - pondelok 20. 7. 2009

Klub Brezno 9:00
Začína tretí deň putovania a k slovu sa prihlásil Klub slovenských turistov KST Brezno. Zo 
svojho rodného mesta prenesie pochodeň do Podbrezovej.



Podbrezová 11:00
Športovci na bicykloch z klubu Slovenský CYKLOKLUB Vlkanová     vyrazia smerom na Banskú 
Bystricu cez Partizánsku cestu priamo na námestie SNP.

Banská Bystrica 12:30 námestie SNP
Z rúk športovcov sa pochodeň dostane aj k umelcom, najskôr ju prenesie hudobná skupina Smola 
a hrušky, neskôr Mukatado. Obe vystúpia aj na festivale Summerbeach Rudava 2009. Po kultúre 
opäť šport a to priam Olympijský klub Banská Bystrica, ktorý odovzdá Pochodeň pri Europa 
Shopping centrum o 13:30 krásnym starým motorkám a ich majiteľom z Vetrán klubu. Pekne nám 
to pofrčí smerom do Hornej Mičinej, kde už čakajú členovia Slovenskej skialpinistickej 
asociácie. O 14:40 začne ich úloha preniesť pochodeň na letisko.

letisko Očová 16:00
A už nám to letííí. Lietadielko z Aeroklub Banská Bystrica prenesie oheň z Gerlachu vzduchom a 
pristane u svojich kolegov na Martinskom letisku. Tam štafetu preberú tiež ľudia neba Aeroklub 
Martin  , o.z.   

Martin letisko 17:00
Na rade je opäť kultúra a šport spolu. Nadšenci, športovci pod záštitou klubu BarMuseum sa 
pekne pešo prepravia na námestie v Martine, kde sa na počesť Športovej pochodne uskutoční 
koncert o 17:30. Pri zvukoch hudby tak naša pochodeň prečká v Martine do nasledujúceho dňa.

4. deň Športovej pochodne - utorok 21. 7. 2009

Národné múzeum Martin 8:00
Slovenský zväz cyklistiky   Martin   sa podujal niesť pochodeň ďalej naprieč Slovenskom, ich cieľ je 
až kompa v Strečne, kde na nich počkajú bežci.

Strečno 9:00
Bežci z Kraso klubu Žiliny sa stanú nositeľom pochodne pre svojich mensich spolukorčuliarov na 
koniec in-line dráhy na Vodnom Diele Žilina.

In line dráha Žilina 9:30
Na 7 km úseku si Športovú pochodeň odovzdá 5 samostatných tímov od najstarších po 
najmladších korčuliarov až na koniec korčuliarskeho raja. Dúfajme, že deťom to posviští.

Žilina koniec  in-line dráhy 10:30
Zmena spôsobu i nositeľa. K buste M. R. Štefánika na Štefánikove námestie ponesú pochodeň 
členovia Klubu turistov a horolezcov Javorník. 

Žilina Štefánikove námestie 11:00
Z rúk turistov si pochodeň prevezmú siláci z Klubu karate Žilina, ktorí postupne štafetovým 
spôsobom prenesú pochodeň k začiatku turistického chodníka v časti Bánova.

Žilina  Bánova pri futbalovam ihrisku 12:00
Slovenský vysokohorský turistický spolok si opätovne vychutná nesenie Športovej pochodne 
na svojej domovskej pôde a cez vysokohorský chodník prejde na Lietavský hrad.

Lietavský hrad 14:00
Horolezecký klub DIRECT Bytča prevezme štafetu a pekne vychutnávajúc prírodu prejde cez 
Sulovské skaly do Maninskej tiesňavy, kde si počkajú na mnohonásobne viac koní.

Parkovisko nad Maninskou tiesňavou 19:00



Moto Magazín zo svojimi priaznivcami na krásnych motorkách prevezie Športovú pochodeň k 
svojej základni v Považskej Bystrici. 

Považská Bystrica 20:00
Pred redakciou Moto Magazínu sa môžete pokochať motorkami a foosbalový reprezentant a rodák 
Marek Vaňous dá pochodni dobrú noc. 

5. deň Športovej pochodne – streda 22. 7. 2009

Považská Bystrica 9:00
Konečne sa môžu zúčastniť aj tím Športovej pochodne s tímom Nadácie JOJ. Prenesú pochodeň 
do Trenčína k hotelu Tatra. Tam už budú čakať historicky odetí šermiari..

Trenčín 10:00
Cez Mierové námestie ponesú Športovú pochodeň členovia skupiny Wagus v historickom oblečení 
na počesť mesta, pod trenčanskou vežou ju odovzdajú Karate klubu Európa Trenčín. Mladí siláci 
a bojovníci najskôr bežecky a potom autom prenesú Športovú pochodeň do ďalšieho mesta.

Nove mesto nad Váhom 14:00
K slovu sa opäť dostávajú hudobníci. Skupina Dharma na svojom autobuse so Spolkom 
kopaničiarskych recesistov vyrazí vpred na Vrbové. Toto nesenie bude poznačené skutočnou 
recesiou, humorom a nadsádzkou, je sa na čo tešiť.

Vrbové 16:00
V strede Vrbového zastaví autobus. A začne posledná etapa piateho dňa. Hudobná skupina z 
Vrbového Karpatskí víťazi započnú slávnostný pochod k mohyle Karpatských víťazov, kde sa 
odohrá prednáška o strede vesmíru. Tu pobudne aj Športová pochodeň do šiesteho dňa svojej 
púte.

6. deň Športovej pochodne – štvrtok 23. 7. 2009

Vrbové 7:00
Športová pochodeň opäť poletí, tento raz krásnym balónom. PARA-BALLOON AIR nafúkajú pri 
mohyle balón a pustia sa v ústrety vetrom a šírošíremu nebu. Smer by mal byť na Hlohovec, ale 
nedá sa poručiť vetrom ani dažďu.

Hlohovec 9:00
Cech Hostinských, Vinárov a Gastronómie v Hlohovci zorganizuje svojich športovo naladených 
degustátorov a jedákov a prispeje k štafete prenesením Športovej pochodne do Trnavy.

Trnava 11:30 
Tu jedáci v centre Trnavy odovzdajú pochodeň TYRNAVII klubu tanečného športu, tanečníci 
odtancujú na námestie k veži, kde prevezmú pochodeň S  peleoklub Trnava,   ktorý pri veži 
predvedie exhibíciu. Pobyt v Trnave ukončí tím cestovateľského časopisu Voyage, ktorý sebe 
vlastným spôsobom dostane pochodeň k Trnavským rybníkom, ku Kamennému mlynu.

Kamenný mlyn 13:45
Pri vode čakajú členovia Š  portového klubu Auto-moto klub zo Senca.   Pelotón motoriek, aut, 
starých veteránov a skvelých ľudí sa vychytí vpred a cez Senec prejde k ďalšiemu dôležitému bodu 
cesty.

Pezinok 15:00

Stolnotenisový klub   Pezinok   prevezme Športovú pochodeň od motorizovanej jednotky a odovzdá 
ju Klubu orientačného behu Sokol, tí ponesú štafetu kus cesty a poslední športoví bežci v 



Pezinku sú z Mládežníckeho basketbalového klubu. Športovci odovzdajú pochodeň 
hudobníkom, kapele Feelme, ktorá donesie Športovú pochodeň do parku, kde budete môcť 
obdivovať dvojkolesové i štvorkolesové tátoše Senčanov i Renault Classic Club, ktorý o 16:00 
vyrazí zo svojimi autíčkami do Bratislavy.

Bratislava 18:00
Poslednou zastávkou šiesteho dňa bude pri Dostihovej dráhe na parkovisku, tam prídu členovia 
Renault Classic Clubu, odovzdajú Športovú pochodeň hudobnej skupine Karpina, ktorú tak ako 
všetky zúčastnené skupiny nájdete na festivale Summerbeach Rudava 2009. Hudobníci predajú 
štafetu členom FUS klubu, ktorí odohrajú exhibičný zápas na počesť pobytu Športovej pochodne v 
ich klube.

7. deň Športovej pochodne – piatok 24. 7. 2009

Petržalka 8:00 
Športovú pochodeň prevezmú v Petržalke deti a mladí ľudia, ktorí sa snažia žiť naplno z Brány do 
života a spolu zo svojimi dobrodincami ju prenesú pochodeň k Dunaju. Začína posledný deň 
Športovej pochodne.

Nábrežie Dunaja 9:00 
Vodáci a všestranne nadaní športovci z Divokej vody Bratislava najskôr bežia po PKO, tam 
pochodeň naložíme na kanoe, vyvezieme ju do Karloveskej zátoky, kde budú čakať cyklisti a pôjdu 
po Devínsky kameňolom a tam prevezmú štafetu bežci, ktorí s ňou dobehnú na nábrežie pod 
Devín.

Devín 11:20 

Aj hudba aj tanec po takomto výkone príde vhod, preto vodáci odovzdajú štafetu folklórnemu 
súboru Dopravár a ten po krátkom oslavnom vystúpení a sformovaní pelotónu odovzdá Športovú 
pochodeň cyklistom zo Slovenského klubu Záhorák Malacky. Po rozlúčke s Dunajom, bude celý 
čas sprevádzať cyklistov rieka Morava až k Malým Levárom.

Malé Leváre 14:45
Športová pochodeň prebrázdi Záhorie až sa priblíži k areálu, tu už čakajú vodní pólisti z Slávia UK 
Bratislava, ktorí slávnostne prenesú pochodeň k bráne festivalu.

Areál festivalu Summerbeach Rudava 2009 15:00
Tu pochodeň preberú jej strážcovia plnoozbrojení hráči z klubu Paintball Holíč. Prejdú ako prví v 
areáli a odovzdajú pochodeň zástupcom hudby skupine LaPuPu. Jej členovia sa posunú zase o 
kúsok vpred k slávnostnému ceremoniálu a zakončeniu cesty, odovzdajú Športovú pochodeň tímu 
Organizátorov festivalu, ktorí ju hrdo ponesú k poslednému úseku cesty.

Slávnostný ceremoniál 15:30
4 poslední nositelia Športovej pochodne, rovnako ako osobnosť, ktorá Športový oheň zapáli je 
veľké prekvapenie. Po symbolickom zapálení ohňa z Gerlachu zložia športovci i účastníci 
slávnostný sľub a tak sa zavŕši cesta Športovej pochodne z Gerlachu, najvyššieho budu našej 
krajiny až do festivalového dejiska, plného života. 


