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Spoštovani! 

 
Večno mladi fantje iz Radovljice v soboto, 27. avgusta 2011, že 37. organiziramo 
tradicionalni pohod na najvišji vrh Karavank, 2236m visoki Stol. V sklopu prireditve 
pohodu sledi povorka po ulicah Radovljice ter kulturno zabavni program. 
 
Udeleženci pohoda se ob 6.00 uri zjutraj zberejo na parkirišču pred kavarno Ambient 
(Kranjska c. 15 v Radovljici), kjer vsak pohodnik dobi bone za hrano in pijačo, miniaturni 
simbol pohoda, novi člani pa tudi klubsko majico. 
 
Iz Radovljice se ob 6.45 krene z osebnimi avtomobili udeležencev do Valvasorjevega 
doma, kjer je ob 7.15 skupinsko fotografiranje. Sledi pohod na Stol po standardni poti in 
vrnitev nazaj po »mulateri«. Pohodnike bodo varovali gorski reševalci.  
 
Ob 15.00 uri bo skupno kosilo v šotoru pred hotelom Grajski dvor v Radovljici, po kosilu, 
ob 16.30, pa bo sledila povorka po ulicah Radovljice, v kateri bodo poleg pohodnikov in 
članov kluba sodelovali še člani povabljenih društev iz kulturnega dela programa, 
konjeniki in starodobna vozila. 
 
Pohoda se uradno udeležijo člani, ki imajo poravnano članarino za leto 2011 v znesku 
10,00 EUR in plačajo stroške pohoda v znesku 15,00 EUR.  
 
Vabljeni! 
 
Marko Pangerc, 
Predsednik VMF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Program prireditve 
 
 
Petek, 26.avgust 2011 

 Radovljiški gasilci in RK VMF Radovljica 

16.00  Zabavne IGRE ZA OTROKE z zajčkom Sportyem 

19.00  Svečan prevzem novega gasilskega vozila 

20.00 ZABAVA: Studio Osminka, Dar mar, Tanja Žagar 

 
 
Sobota, 27.avgust 2011 

6.00  36. pohod VEČNO MLADIH FANTOV  na Stol 

16.30 -17.30 POVORKA PO ULICAH RADOVLJICE z Linhartovega trga do šotora pred 
Grajskim dvorom. Sodelujejo udeleženci pohoda na Stol in drugi člani 
kluba, pihalni orkestri, ekipne gostje, konjeniki, kočije, starodobna kolesa 
motorji in avtomobili ter drugi 

17.30 - 20.30 KONCERTI PIHALNIH ORKESTROV Slovenj Gradec, Sveti Anton, Domžale 
in Lesce ter nastopi gostov 

20.30 - 02.00 VESELICA v šotoru s srečelovom; igra ansambel KARAVANKE 

23.00 LASERSKI ŠOV – igra svetlobe in zvoka v Grajskem parku. 

 
Nedelja, 28.avgust 2011 

10.00 -16.00 Šahovski društvo Gorenjka Lesce in RK VMF Radovljica 

7.mednarodni ŠAHOVSKI TURNIR za “Memorial Vojina Perovića”  

 

 

 

Več o  večno mladih fantih: www.vmf.si 

 Fotografije s prejšnjih pohodov: http://www.vmf.si/fotopohodi.html 

 

 

 

P.S. 

Fantje gredo na Stol, dekleta jih bodo pozdravila na povorki, ob vrnitvi v dolino, ter se jim 

kasneje pridružila na veselici. Seveda jih lahko pridejo na skrivaj občudovati tudi na Stol, 

kar velja tudi za nečlane (za katere verjamemo, da se bodo kmalu tudi včlanili v društvo)… 

 

 

 

 

 

 

 

 


