
Sraz Humenné 15.9.-17.9.2006
program na piatok - možnosti:

vojenský cintorín nad Humennom
muzeum v kaštieli Humenné
Krypta v Osadnom
mesto Medzilaborce a vojenské cintoríny v tomto meste
monastir Krásny Brod + voj. cintorín
vojensky cintorín Radvaň nad Laborcom
mesto Humenné - obhliadka kaštieľa a skanzenu
drevený kostolík (jeden z mnohých po ceste)


Sobota 16.9.2006

08,00 - odchod od chaty
cesta kolem nádrže Domaša
10,00 - múzeum Svidník
13,00 - múzeum Dukla (PL)
15,00 - vyhliadková veža na hranici
16,00 - areál čs. pamätníka pod vyhlídkovou věží
17,00 - německý cintorín Hunkovce
19,00 - 20,00 návrat na chatu
(po trase sa teoreticky môžeme kdekoľvek zastaviť)

Nedeľa 17.9.2006
08,00 - odchod od chaty
10.00 - príchod do Košíc
10.00-12.00 - prehliadka historických Košíc so sprievodcom
12.00 - obed v reštaurácii
13.30 - prehliadka Múzea letectva v KE
15.00 - záver zrazu

Strava ako už bolo povedané je zabezpečená
Piatok večer - guľáš
Sobota ráno - párky
Sobota obed - balíček s rezňom + 2 l minerálky na osobu
Sobota večer - grilovane špeciality Panzera
Nedeľa ráno - chlebíčky
Nedeľa obed - reštaurácia v KE

Pátek:
1. Humenné
- vojenská část městského hřbitova
- kaštiel' - městské vlastivědné muzeum
2. Osadné - krypta
3. Sterkovce - Čabalovce
- hřbitov obětí 1. sv. války (zanedbaná část místního hřbitova)
- místní osvěžovna
4. Medzilaborce
- vojenský hřbitov
- muzeum Andy Warhola
- pomník České družině
5. Krásný Brod
- monastír
- nově zrekonstruovaný hřbitov obětí 1. sv. války
6. Kamenice nad Cirochou (snad?) - chata PZ Jazvec
	N 48° 55' 27,42"; E 022° 02' 32,22" 
Sobota:
1. Svidník
- muzeum + venkovní expozice techniky
	N 49° 18' 27,90''; E 021° 33' 56,94''
(vchod do muzea)
- památník Rudé armády
	N 49° 18' 37,14''; E 021° 18' 55,38"
2. Dukla (Polsko)
- muzeum + venkovní expozice techniky
	N 49° 33' 24,90"; E 021° 41' 5,58"
3. Dukelský průsmyk
- památník + vojenský hřbitov
	N 49° 24' 52,44"; E 021° 42' 0,24"
- vstup čs. hlídky (cestou k vyhlídkové věži)
	N 49° 25' 0,84"; E 021° 42' 12,72"
- vyhlídková věž na Dukelské bojiště
	N 49° 24' 53,76"; E 021° 42' 28,26"
4. Hunkovce - německý hřbitov
	N 49° 21' 36,84"; E 021° 38' 53,10"
5. Krvavé udolí/Údolí smrti
- památník ženistů u cesty Hunkovce - Svidník u odbočky na Kapišovů
	N 49° 19' 37,56"; E 021° 35' 28,74"
- památník tankistů u cesty Hunkovce - Svidník u odbočky na Kapišovů
(známý památník jak sovětský tank drtí německý)
	N 49° 19' 36,84"; E 021° 35' 33,78"
- téčka v krajině mezi Kapišovou a Dobroslavou (měřeno u informačního panelu)
	N 49° 19' 42,24"; E 021° 35' 44,16"

Neděle:
1. Košice
- prohlídka města
- letecké muzeum
2. Spišský hrad (sólo jihomoravská sekce)
3. Banská Bystrica (sólo jihomoravská sekce) - venkovní expozice techniky
	N 48° 44' 6,24"; E 019°08' 58,44" (souřadnice u vstupu do památníku)


