KONTAKT
10rokov@hiking.sk

VIAC INFO O VÝSTUPOCH
http://hiking.sk/10rokov

Vápenná, Vápeč, Malý Kriváň, Vtáčnik, Klenovský
Vepor, Lysec, Bystrá, Kojšovská hoľa, Veľká
Vápenica, Jahňací štít

Pečiatky z výstupov

Vápenná

Malé Karpaty
14. 4. 2012

Lysec

Meno:

Veľká Fatra
9. 6. 2012

Email:

Vápeč

Bystrá

Malý Kriváň

Kojšovská hoľa

Strážovské vrchy
29. 4. 2012

Malá Fatra
6. 5. 2012

Vtáčnik

Vtáčnik
12. 5. 2012

Klenovský Vepor + afterparty
Veporské Vrchy
26. 5. 2012

Západné Tatry
23. 6. 2012

Volovské vrchy
30. 6. 2012

Veľká Vápenica – bonus
Nízke Tatry
28. 7. 2012

Jahňací štít – bonus + afterparty
Vysoké Tatry
15. september 2012

Súťaž

Afterparty

Počas každého stretnutia získa účastník
unikátnu pamätnú pečiatku – každá má
hodnotu 1 bod s výnimkou bonusových
stretnutí, kde získa 2 body. Pre zaradenie
do zlosovania je nutné získať minimálne 8
bodov.

Po ukončení stretnutí na Klenovskom Vepri a na Jahňacom štíte sa uskutoční na
salaši Zbojská, resp. na Chate pri Zelenom plese afterparty pre účastníkov.
Odporúčame zabezpečiť si ubytovanie :-).

Z histórie HIKING.SK
Projekt internetového magazínu o horách
sme s Martinom Šáchom vymysleli počas
prechodu nízkotatranského hrebeňa v roku
2001. Z Veľkej Vápenice som volal šéfovi
do práce, aby ihneď zaregistroval našu doménu.
Dizajn nám na jar 2002 nakreslil bývalý
spolužiak a umelec Boris Meluš a s Martinom sme ho po niekoľkých bezsenných
nociach uviedli do života – prvý článok
vyšiel 28. 7. 2002 a išlo o Kamennú chatu
pod Chopkom.
Pomaličky sme pracovali nielen na technických vylepšeniach, ale postupne sme
písali aj obsah. Nebolo ho však veľa a o
pravidelnosti tiež nemohlo byť ani reči.
Keď nám dochádzal tvorivý dych a vyzeralo to zle nedobre s budúcnosťou, zachránil nás svojimi príspevkami Boro Tomis.
Ak by sa v lete 2003 neozval s chuťou
písať, Hiking by určite postupne zanikol.
Bora onedlho doplnili ďalší priekopnícki
autori ako Tomáš Trstenský, Jozef Jelenčiak,
Mišo Bukvai, či Ľubo Ondrejka. Vtedy nám

už bolo jasné, že Hiking je životaschopný
a šli sme doň plnou parou. Dnes máme
niekoľko desiatok autorov, vďaka ktorým
môžeme uverejňovať týždenne minimálne
5 originálnych článkov.
Neskôr vznikol za pomoci Miša Bukvaia
a ďalších unikátny Hikeplanner, ktorý
dodnes nemá konkurenciu. Medzi veľké
méty možno zaradiť aj zmenu dizajnu v
roku 2006 a o rok na to spustenie turistickej mapy. Tá prešla dynamickým vývojom a dnes obsahuje množstvo unikátnych vrstiev – napr. pralesy, či lavínové
dráhy. Netreba zabúdať ani Borovu knihu
turistických príbehov, či na množstvo akcií a stretnutí, ktoré počas rokov vytvorili
nejedno priateľstvo i lásku.
Vďaka všetkým autorom, čitateľom,
prispievateľom, fanúšikom, ale aj kritikom
sme dlhodobo najnavštevovanejším webom o horách na Slovensku. Ďakujeme,
bez vás by to nešlo!
Ľubo Mäkký, spoluzakladateľ

