Klub slovenských turistov

Kriváň – odveký symbol
slobody a sily Slovákov
Ivan Bubelíny a Peter Perhala
Kriváň patrí medzi najvyššie štíty Vysokých Tatier. S nadmorskou výškou 2 494 m dominuje nad hornoliptovskou kotlinou. Má priliehavé meno, pretože z ktorejkoľvek strany sa jeho
vrchol javí ako krivý.

Kriváň / foto: Peter Chromek

Objavitelia
Prvými objaviteľmi Kriváňa a jeho podhoria
boli pastieri z hornoliptovských osád Štrba, Važec,
Východná a Hybe. Najväčšiu zásluhu v jeho poznávaní možno pripísať baníkom, ktorí celú oblasť
sprístupnili chodníkmi a vozovými cestami siahajúcimi až pod vrchol. Prvé bane na zlato v Tatrách
otvorili koncom 15. storočia práve na svahoch Kriváňa. Okrem zlata sa tu ťažil aj antimonit a cín.
Bane boli v roku 1788 opustené ako málo výnosné. V súvislosti s baňami sa udáva aj prvý zaznamenaný výstup na Kriváň, ktorý 4. augusta 1773
uskutočnil Jonas Andrej Czirbes, spišskonovoveský evanjelický kňaz, banský podnikateľ, mineralóg a znalec Tatier. Na vrchol vystúpil v sprievode
niekoľkých spoločníkov počas inšpekčnej návšte-
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vy baní. Krivánsku oblasť preskúmali aj viacerí zahraniční učenci a vedci, napríklad Škót R. Towson
(1793), Francúz B. Hacker (1794), Nemec A. Rochel
(1804), Poliak S. Staszic (1805), Švéd G. Wahlenberg
(1813) a ďalší. Za zmienku stojí výstup na Kriváň,
ktorý v roku 1840 uskutočnil saský kráľ Friedrich
August II. Na jeho počesť na vrchole postavili žulový pomník so štyrmi kovovými tabuľami s nápismi
v cudzej reči a so saskou cisárskou korunou. Tento
nezotrval dlho, bol zničený bleskami a zrútený.
Historické výstupy národovcov
V časoch sociálnej neistoty a národnej neslobody
sa Kriváň stal baštou ochrany i revolty a miestom
schôdzok mnohých národných buditeľov pre načerpanie viery a sily v boji za podstatu slovenského

národa i miestom národných výletov, vychádzok i pútí.
Už 24. septembra 1835 na Kriváň vystúpil Gašpar Fejerpataky-Belopotocký, mikulášsky
knihár a vlastenec, so šiestimi
druhmi. Tradícia vlasteneckých
či národných výstupov na Kriváň bola založená 16. augusta
1841, keď na vrchol opäť vystúpil G. F. Belopotocký tentoraz
s Ľ. Štúrom a J. M. Hurbanom.
Medzi asi 40 účastníkmi boli aj
ženy a známy básnik S. B. Hroboň. Tento výstup na Ľ. Štúra
zapôsobil natoľko, že o ňom napísal burcujúcu báseň Ku Křiwáni. O rok neskôr (16. júna 1842)
ďalšiu vychádzku na vrchol zorganizoval mikulášsky mešťanosta Dr. Bella. Zúčastnil sa na
nej aj profesor slovanskej filológie na Petrohradskej univerzite I. I. Sreznevskij spolu s básnikom Bohušom Nosákom. Po
zasadnutí spolku Tatrín v Liptovskom Svätom Mikuláši 29.
augusta 1844 sa uskutočnila
druhá národná vychádzka slovenských vlastencov a literátov
– J. M. Hurbana, J. FranciscihoRimavského, J. Kráľa, J. Guotha,
keď ich po Štrbské Pleso sprevádzali G. F. Belopotocký, S. Štúr
a Ľ. Štúr a ďalší. Dňa 4. septembra 1846 boli na vrchole Kriváňa J. Kráľ, D. Lambl a ďalší. Na
vtedajšie pomery boli výstupy
na Kriváň úctyhodnými a zriedkavými výkonmi.
Po revolučných rokoch a prenasledovaní národovcov tradíciu
výstupov po 15 rokoch 3. septembra 1861 oživil Štefan Marko
Daxner za účasti 32 osôb (z nich
bolo šesť žien). Takmer štvrťstoročnú prestávku výstupov pretrhol spolok Živena, ktorý po
„martinských slávnostiach“ 23.
augusta 1884 usporiadal národný výlet na Kriváň. Na Kriváň vystúpil aj Andrej Kmeť,
vlastenec, spisovateľ a botanik
a zakladateľ Národného múzea
v Turčianskom Svätom Martine
a to 20. augusta 1907 s 22-člennou skupinou. Posledná národná
vychádzka na Kriváň z tohto obdobia bola 27. augusta 1912, keď
pod vedením Juraja Janošku st.
vystúpilo na vrchol 62 účastníkov z celého Slovenska.

Kriváň v roku 1925 / stará pohľadnica: zo zbierky Ivana Bohuša ml.

Tradícia spoločných výstupov na Kriváň sa zachovala aj po vzniku
Československej republiky. Prvý spoločný povojnový výlet uskutočnili 7. a 8. septembra 1919 členovia Tatranského spolku turistického
(TST). Pod vedením Miloša Janošku vystúpilo na Rysy a Kriváň vyše
100 výletníkov. Po včlenení TST do Klubu československých turistov
v roku 1921 výstupy na Kriváň a na ostatné tatranské štíty začínali
nadobúdať turistický charakter, pričom sa z obsahu programov začal
vytrácať pôvodný vlastenecký odkaz štúrovcov.
Národné výstupy na Kriváň prinavrátilo až Ústredie klubu slovenských turistov a lyžiarov počas Slovenského štátu. Organizovali
ich v rokoch 1939, 1940 a 1943 členovia Zboru tatranských horolezcov (JAMES) za účasti 280, 149 a 400 turistov. Frontový rok 1944
znamenal prerušenie výstupov. Výletníkov na Kriváni v tomto roku
vystriedali príslušníci partizánskeho oddielu Vysoké Tatry. Po skončení druhej svetovej vojny nastala desaťročná prestávka. Tradíciu
spoločných výstupov na Kriváň obnovil Miestny národný výbor Vysoké Tatry v Starom Smokovci, keď v spolupráci s členmi Tatranskej
horskej služby 18. septembra 1955 zorganizoval v rámci Dní Tatier
výstup na Kriváň za účasti 150 osôb. V roku 1958 sa začali vydávať
účastnícke odznaky a výstupy sa organizovali postupne až do roku
1966. V predvečer výstupov sa na vrchole zapaľovala vatra, súčasťou
programu boli recitácie, vlastenecké piesne a prejavy k aktuálnym
výročiam SNP. V dňoch 27. až 29. augusta 1956 počas I. slovenského turistického zrazu na Podbanskom vystúpilo na Kriváň denne až
2 000 turistov. V turistickom dianí to bol veľký úspech, pre Kriváň
veľké zaťaženie a ujma. V rámci Kultúrnych slávností, ktoré usporiadali Okresné národné výbory v Poprade a Liptovskom Mikuláši,
sa 27. augusta 1967 uskutočnil aj výstup na Kriváň za účasti 700 turistov. Prostredníctvom Matice slovenskej z neho odoslali pozdravný
list krajanským spolkom v zahraničí.
Národný výstup na Kriváň
Spoločný výstup na Kriváň sa stal opäť národným v roku 1968. Na
jeho organizácii sa podieľali nadšenci zo Starého Smokovca, z Popradu, Liptovského Mikuláša a Matice slovenskej. Dátum bol stanovený na 23. až 25. august. Pre vpád spojeneckých vojsk na naše
územie sa výstup uskutočnil až 27. a 28. septembra ako I. obnovený
národný výstup na Kriváň. Zúčastnilo sa na ňom 1 500 osôb. Niesol
sa v duchu odkazu národných buditeľov 19. storočia. Účastníci odoslali pozdravné listy A. Dubčekovi a gen. L. Svobodovi. Od roku 1968
sa národné výstupy organizovali každoročne až do roku 1980. Orga-
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nizátorom bol Miestny národný
výbor Vysoké Tatry v spolupráci s Horskou službou TANAP-u
a ďalšími kultúrno-osvetovými
pracovníkmi z Popradu a Liptovského Mikuláša.
V roku 1981, pri 140. výročí
výstupu Ľ. Štúra na Kriváň, sa
iniciatívy pri organizovaní národných výstupov na Kriváň
ujal Výbor zväzu turistiky OV
ČSZTV v Liptovskom Mikuláši
v spolupráci s Kultúrnym strediskom Vysoké Tatry a Maticou
slovenskou. Každoročný vyše
dvojtisícový záujem o výstup
bol rozdelený na dva dni. Od
roku 1990, keď sa stal usporiadateľom výstupov KST Liptova
v spolupráci s Kultúrnym strediskom Vysoké Tatry a Maticou
slovenskou Martin, sa stanovanie a celý program sústredil do
ATC v Račkovej doline. V rokoch
1990 až 1994 v záujme ochrany
prírody sa ustúpilo od masových
výstupov a organizátori tohto
podujatia ponúkli v akcii Kriváň Slovákom – Slováci Kriváňu
možnosť výstupov aj na ďalšie
štíty Západných Tatier. Výstupy
boli ocenené sériou výstupových
odznakov a plastickým odznakom Ľudovíta Štúra. Výstup na
Kriváň bol dominantný, ale už
s obmedzeným počtom účastníkov. Pri príležitosti 150. výročia
výstupu Ľ. Štúra na Kriváň bola
v roku 1991 vydaná plaketa s jeho portrétom a reliéfom Kriváňa. Národný výstup v roku 1995
bol venovaný 180. výročiu narodenia Ľ. Štúra. V roku 1996 pri
155. výročí výstupu Ľ. Štúra na
Kriváň Matica slovenská z úcty
odhalila na vrchole pamätnú tabuľu a v roku 2003 nový drevený
kríž. V posledných rokoch sa na
národných výstupoch na Kriváň
zúčastnili aj viaceré osobnosti
kultúrneho a spoločenského života. Po Alexandrovi Dubčekovi
v roku 1990 bol častým účastníkom predseda Matice slovenskej
Jozef Markuš, predseda Ústavného súdu SR Milan Čič, v roku
1999 vystúpil na vrchol aj prezident SR Rudolf Schuster a v roku
2000 predseda Národnej rady
SR Jozef Migaš.
V roku 2007 sa organizátori
uzniesli, že každý rok bude po-
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Cyklisti opäť v Bratislave
32. ročník slovenského zrazu cykloturistov KST
Peter Perhala
Po devätnástich rokoch sa Bratislava na pár dní opäť stane centrom zrazu priateľov a priaznivcov cykloturistiky na Slovensku. Od 28. augusta do 1. septembra sa v meste a jeho okolí uskutoční XXXII. ročník slovenského zrazu cykloturistov KST s medzinárodnou účasťou.
Národný výstup na Kriváň v roku 2009 / foto: Jozef Cigánik

dujatie venované niektorému národovcovi alebo nejakej udalosti,
ktoré majú niečo spoločné s históriou výstupov na Kriváň. Rok 2007
bol venovaný 100. výročiu výstupu Andreja Kmeťa, v roku 2008 40.
výročiu I. obnoveného národného výstupu na Kriváň a zároveň to
bol posledný rok, keď sa podujatie konalo dva dni s povoleným maximálnym limitom 300 účastníkov na jeden deň. V roku 2009 sa podarilo získať povolenie pre 500 účastníkov, podujatie sa uskutočnilo
už len v jeden výstupový deň a bolo venované 125. výročiu narodenia
Miloša Janošku, priekopníka turistiky na Slovensku.
Národný výstup na Kriváň je ojedinelé podujatie s neuveriteľne
hlbokými, vyše stosedemdesiatročnými koreňmi pozoruhodnými
z európskeho i zo svetového formátu. Od roku 1981 sa na výstupoch
zúčastnilo približne 35 000 účastníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo
zahraničia. Účasť na ňom je nepochybne silným zážitkom v každom
počasí. Len ten, kto ho absolvoval, dokáže plne precítiť a pochopiť, že
Kriváň vyzdvihuje rodákov k oblakom a zároveň ich prikúva k rodnej zemi.
Národný výstup na Kriváň 2010
Tohtoročný výstup sa uskutoční 14. augusta po turisticky značkovaných chodníkoch od Troch studničiek a Jamského plesa. Doprava
z Liptovského Mikuláša na Tri studničky bude zabezpečená autobusmi. Odchod zo železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši bude o 6.15
hod. a späť z parkoviska pod Chatou kpt. Rašu o 15.30 hod. Účastníci
výstupu môžu táboriť v ATC Račkova dolina, prípadne využiť individuálne ubytovanie v Liptovskom Mikuláši. Výmenou za výstupový
lístok dostanú výstupový odznak. Výdaj odznakov bude v Daxnerovom sedle, prípadne na spojnici chodníkov (v závislosti od počasia)
do 13.30 hod.
V piatok 13. augusta v predvečer výstupu sa uskutoční slávnostné otvorenie podujatia s kultúrnym programom v Liptovskom Mikuláši. V sobotu 14. augusta bude vlastný výstup na Kriváň medzi
6.30 až 11.00 hod. O 11.00 hod. bude na vrchole slávnostné privítanie účastníkov. Večer od 18.00 hod. v ATC Račkova dolina bude pre
účastníkov pripravený kultúrny program a táborák v rámci oficiálneho ukončenia.
Viac informácií poskytne predseda KST Liptova Ján Kamien na
tel. č. 0903 156 278 alebo na e-mailovej adrese kstl.nvk@gmail.com
a nvk@centrum.sk. Počet výstupových lístkov je limitovaný počtom
500, po naplnení limitu ďalšie objednávky nebudú akceptované.

Každý rok sa usporiadatelia snažia účastníkom prostredníctvom cyklistických trás ukázať
iné miesto. Tohtoročný organizátor – Klub bratislavských turistov, prebral štafetový kolík od
minuloročného usporiadateľa na Domaši a na
záver podujatia ho odovzdá mestu Rožňava.
Cyklozraz spoluorganizuje Rakúsky klub turistov (Österreichischer Touristenklub – ÖTK),
Slovenský cykloklub, Cykloklub Apollo a Bernard Cykloklub Slovakia.
Nad XXXII. ročníkom slovenského zrazu
cykloturistov KST prevzal záštitu predseda
vlády SR, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo a primátor Hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy Andrej
Ďurkovský.
Organizátori ponúkajú cyklistické trasy, ktoré využívajú dobrú polohu mesta na rozhraní
troch štátov. Krásna príroda, zaujímavé historické i technické miesta a, samozrejme, kilometre existujúcich i novovybudovaných úsekov
sú lákadlom tohtoročného miesta zrazu. Vďaka
spolupráci s Rakúskym klubom turistov ÖTK
môžu účastníci spoznať trasy i na území Rakúska.
Pripravené sú tieto trasy:
piatok 27. augusta – pred oficiálnym otvorením bude možnosť zúčastniť sa na atraktívnej večernej jazde mestom (spolu s korčuliarmi) v rámci podujatia Bratislava inline.
sobota 28. august – Malokarpatskomoravská cyklotrasa, kde na účastníkov
okrem pekných cyklistických zážitkov čaká
prehliadka najstaršieho pútnického miesta na
území bývalého Uhorska – Marianky na Záhorí, prehliadka národnej kultúrnej pamiatky
Hrad Devín a stretnutie so starostkou mestskej
časti Bratislava-Devín.
nedeľa 29. august – Rakúska dunajská
cyklotrasa povedie cez národný park Dunajské luhy do Viedne, nasledovať bude stretnutie
s primátorom Viedne pred radnicou a prehliad-

Na slovenskej časti dunajskej cyklotrasy

ka mesta na bicykli za účasti členov ÖTK. Návrat
z Viedne bude mimoriadnym vlakom určeným len
pre účastníkov zrazu.
pondelok 30. august – Slovenská dunajská cyklotrasa po oboch brehoch Dunaja až do
Gabčíkova so zastávkami v Hamuliakove, ktoré bolo kedysi označované za najkrajšiu dedinu Žitného
ostrova (prehliadka románskeho kostola), plavba
kompou do Vojky, v Gabčíkove prehliadka vodnej
elektrárne. Poľovnícke združenie Čunovo pozýva
účastníkov cyklozrazu na poľovnícky guláš.
utorok 31. august – Vínna cyklotúra – Neziderské jazero, ktorej súčasťou bude návšteva
cintorína z prvej svetovej vojny a veliteľského bunkra v Kopčanoch. V Neusiedli am See sa uskutoční
stretnutie so starostom.
(Všetky trasy, okrem cyklotúry do Viedne, majú pripravený aj kratší variant pre menej zdatných
účastníkov.)
Turistiku v prírode možno realizovať aj v Bratislave. Príďte sa presvedčiť, že aj v hlavnom meste
existujú pešie turistické trasy. Organizátori ponúkajú dve:
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1. Od bývalej Vojenskej nemocnice cez Kačín a Kamzík
na Kolibu.
2. Z Marianky cez Pajštún a Biely kríž do Rače.
Každý záujemca má možnosť na základe podmienok
uvedených v záznamníku získať Oblastný turistický odznak Bratislava. Podmienkou je návšteva minimálne 20
miest na území mesta (15 povinných a päť nepovinných).

Michalská veža, Apponyiho palác, Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina, Prezidentský (Grassalkovichov) palác, Slovenské
národné múzeum, Slavín, Železná studnička, hrad Devín, mohyla M. R. Štefánika, antická Gerulata Rusovce, Botanická záhrada, ZOO záhrada, hrob Chatama
Sófera, Slovenské národné divadlo sú len
výberom miest, ktoré sa oplatí vidieť. Čas
plnenia podmienok na získanie odznaku
je neobmedzený.
Hlavné mesto nie je len pár historických pamiatok známych z pohľadníc. Presvedčte sa na vlastné oči, aké sú súčasné
možnosti cykloturistiky na jeho území.
Na cyklozraze nemusíte prejsť desiatky
miest ani stovky kilometrov. Nemusíte byť
v cieli prvý. Urobte niečo pre seba, pre vaše zdravie. Zabudnite na vek, povolanie
a stres a príďte si aktívne oddýchnuť do
Bratislavy.
Všetky informácie o pripravovanom
cyklozraze nájdete na adrese www.kbt.
kluby.hiking.sk.
foto: Boris Rudolf

a regiónov KST v ich obetavej a záslužnej činnosti na prospech členstva a turistickej verejnosti, samostatnú činnosť sekcií KST, lepšiu
informovanosť členstva o činnosti VV KST, RR KST, OKST, sekcií
a komisií, informovanosť o hospodárskej činnosti KST, účinnejšiu
medializáciu života v KST, výraznú aktivitu v oblasti práce s mládežou, elektronizáciu činnosti sekretariátu KST a rad ďalších nevyhnutných zmien na prospech modernizácie činnosti Klubu slovenských turistov.
Podrobnejšie informácie o priebehu valného zhromaždenia budú
v zápisnici z rokovania XI. VZ KST, s ktorou sa bude možné oboznámiť na webovej stránke Klubu slovenských turistov.
Arnošt Guldan

Cyklistická trasa popri Morave

Zo života KST
XI. valné zhromaždenie KST
V sobotu 5. júna sa v Martine-Priekope uskutočnilo
XI. valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov (VZ
KST). Hlavným cieľom zhromaždenia boli voľby funkcionárskeho zboru po uplynutí predchádzajúceho štvorročného funkčného obdobia.
Rozsiahlu správu o činnosti Výkonného výboru Klubu
slovenských turistov (VV KST) od X. VZ KST a aktuálne
úlohy predniesol Miroslav Herchl, správu o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2010 uviedol Milan Havlík
a správu revíznej komisie prečítal Ján Pullmann. Všetky
prednesené správy boli zhromaždením schválené.
K plánovanému rokovaniu o navrhovaných zmenách
stanov KST nedošlo. Rozhodlo tak plénum VZ KST a poverilo novozvolený VV KST dopracovať stanovy na základe nového pripomienkového konania regionálnych rád
KST. Stanovy budú prerokované a schválené na VZ KST
vo februári budúceho roka.
Pred rozbehnutím volebného aktu odovzdal Miroslav
Herchl plaketu Alojza Lutonského za zásluhy o rozvoj turistiky Jánovi Grajzelovi, Ladislavovi Khandlovi, Jozefovi Koubekovi, Otakarovi Rumlovi a Andrejovi Vigasovi.
Majstra turistiky udelil Mariánovi Petríkovi.
V turbulentných voľbách predsedu, podpredsedov
a členov VV KST valné zhromaždenie zvolilo:
● predseda KST a predseda VV KST, zároveň predseda
medzinárodnej komisie – Peter Perhala;

78

Nový Výkonný výbor KST / foto: Peter Perhala

● podpredseda KST pre organizáciu
a legislatívu, zároveň predseda organizačnej komisie –Michal Fulka;
● podpredseda KST pre ekonomiku
a marketing, zároveň predseda ekonomickej komisie – Erika Fábryová;
● podpredseda KST pre turistiku a medzinárodné vzťahy – Štefan Kuiš;
● člen VV KST pre majetok, zároveň
predseda majetkovej komisie – Miroslav
Herchl;
● člen VV KST pre činnosť sekcií –
Arnošt Guldan;
● člen VV KST pre činnosť komisií –
Vladimír Povoda;
● predseda revíznej komisie – Ján Pullmann;
● člen revíznej komisie – Anna Mazániková a Vladimír Fehérpataky.
V AŠPV a vo Federácii kempingu a karavaningu SR bude Klub slovenských turistov zastupovať nový predseda Peter
Perhala.
Voliči nových funkcionárov KST očakávajú po voľbách pozitívne zmeny v činnosti KST, postupnú finančnú sebestačnosť
KST, účinnejšiu podporu klubov, odborov

Odišiel Vratislav Schaal
V máji v Holíči zomrel Ing. Vratislav Schaal (6. 9. 1928 – 10.
5. 2010), neúnavný organizátor a propagátor turistiky, priateľský a ústretový človek, ktorý pre slovenskú organizovanú turistiku, predovšetkým turistiku mládeže, vykonal obrovský kus práce,
z ktorej výsledkov, najmä po metodickej stránke, budú ťažiť aj ďalšie generácie turistov.
Vratislav Schaal vyštudoval lesné inžinierstvo. Táto profesia ho
priviedla do Holíča, kde vo voľnom čase pokračoval v rozvíjaní veľkej záľuby – turistiky. Podarilo sa mu okolo seba zoskupiť veľkú
skupinu predovšetkým mladých turistov, s ktorými neskôr získal
a vychoval niekoľko generácií aktívnych turistov. Pripravil nespočetné množstvo turistických podujatí nielen v senickom regióne.
Ako predseda či podpredseda organizačných štábov sa podieľal aj
na organizovaní úspešných celoslovenských zrazov turistov i na
príprave významných medzinárodných podujatí, akými boli svetové stretnutia FICC alebo svetové stretnutia mládeže FICC. FICC
jeho prácu v roku 2007 ocenila plaketou Za spoluprácu na rozvoji
kempingu a karavaningu vo svete.
Bol zakladateľom turistických oddielov mládeže a spoluautorom
ich programovej náplne. Už v období zjedotenej telovýchovy bol
predsedom komisie mládeže VZT ÚV ČSTV, členom predsedníctva VZT ÚV ČSTV, SÚV ČSZTV a SZTK. V rokoch 1970 až 1998
bol predsedom Rady mládeže, v rokoch 1998 až 2002 predsedom
Klubu slovenských turistov. Bol predsedom a podpredsedom Združenia priateľov prírody SR, členom výboru Asociácie športu pre

všetkých, predsedom RR KST
Senica a podpredsedom Federácie kempingu a karavaningu
SR. Za rozmanitú a bohatú činnosť získal množstvo ocenení:
Zlatý odznak KST, Plaketu Alojza Lutonského, Medailu Miloša
Janošku, Cenu AŠPV, Čestné
členstvo AŠPV a ÚR KST ho vlani navrhla na ocenenie čestným
členstvom v KST. Bol nositeľom
štátneho vyznamenania za tvorbu modelu turistiky mládeže
TOM a vedenie táborov mládeže
ČSS 75, 80, 85 v Prahe.
Významná je aj jeho publikačná činnosť. Pravidelne prispieval do časopisu Krásy Slovenska, inicioval vytvorenie jeho
prílohy Dobrodružným chodníkom. Založil a bol autorom Malej knihovničky vedúceho TOM.
Vratislav Schaal nám zanechal obrovské množstvo zrealizovaných myšlienok, desiatky odborných prác a publikácií
a v našich spomienkach veľa
úspešných, výborne zorganizovaných turistických podujatí, o ktoré sa zaslúžil. To všetko
ho nesporne radí medzi najvýznamnejšie osobnosti organizovanej turistiky na Slovensku.
Jeho skúsenosti a odborné rady
nám budú veľmi chýbať, avšak
predovšetkým nám bude chýbať
čestný, ochotný a láskavý človek
a výborný kamarát. Česť jeho
pamiatke.
Miroslav Herchl

Zomrel Rudolf Barborík
Z Považia prišla smutná správa: zomrel MUDr. Rudolf Barborík (28. 4. 1931 – 28. 4. 2010).
Bol členom turistického kolektívu Gumárne Púchov, cvičiteľom, inštruktorom a lektorom.
Získal titul Majster turistiky a bol známym organizátorom výkonnostných pochodov
a iných náročných foriem turistiky. Bol členom zdravotnej komisie VZT SÚV ČSZTV, členom
Sekcie pešej turistiky a predsedom RR KST v Považskej Bystrici. Za dlhoročnú dobrovoľnú
aktivitu ho ocenili vyznamenaniami ČSZTV, SZTK i Zlatým
odznakom KST.
(lk)
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Klub slovenských turistov
Stretnutie priaznivcov KST
Regionálna rada KST Michalovce z poverenia
Sekcie pešej turistiky KST v rámci Európskeho
dňa turistiky EWV organizuje II. ročník stretnutia priaznivcov KST. Stretnutie sa uskutoční
11. septembra na Vihorlate.
Odporúčané pešie trasy výstupu na Vihorlat:
● Poruba pod Vihorlatom – Stará koniareň –
Poľana pod Vihorlatom – Vihorlat (dĺžka 11,5 km,
prevýšenie 876 m),
● Remetské Hámre – Stará koniareň – Poľana
pod Vihorlatom – Vihorlat (dĺžka 10,2 km, prevýšenie 800 m),
● Remetské Hámre – Lysák – sedlo Rozdiel –
Poľana pod Vihorlatom – Vihorlat (dĺžka 12,9 km,
prevýšenie 800 m),
● Krivec – Morské oko, kaštielik – Malé Morské oko – Jedlinka – sedlo Rozdiel – Poľana pod
Vihorlatom – Vihorlat (dĺžka 10,7 km, prevýšenie
514 m).
Zraz bude na Poľane pod Vihorlatom o 12.00 hod.,
kde každý účastník dostane pamätný list. Ubytovať

sa možno v rekreačno-športovom zariadení Sĺňava – Zemplínska šírava v stredisku Klokočov alebo
vo vlastných stanoch vo vyhradenom areáli. Stravovať sa možno v Sĺňave. Účastnícky poplatok vo
výške 1,5 eura zahŕňa účastnícky list a odznak.
Organizátor zároveň pripravuje aj cyklistickú
trasu: Michalovce – Klokočov – Poruba pod Vihorlatom – Stará koniareň – Poľana pod Vihorlatom na horských bicykloch po štátnej ceste,
lesných značkovaných cestách (Poruba pod Vihorlatom – Stará koniareň) a neznačkovaných
cestách pod vedením inštruktora cykloturistiky.
Miesto zrazu cyklistov bude pri železničnej stanici Michalovce o 7.15 hod. K cyklistickej túre sa
možno pridať aj na Námestí osloboditeľov o 7.30
hod. Príchod účastníkov bude do 12.00 hod. na
Poľanu pod Vihorlatom.
Ďalšie informácie: Ing. Zdenek Šteliar, Leningradská 9, 071 01 Michalovce, steliar@orangemail.sk, tel. 0905 550 243. Informácie o cyklistickej túre: Gabriel Gazda, tel. 056/643 5761,
0902 206 926.
(bal)

Z kalendára KST
30. – 1. 8. 2010

14. 8. 2010

10. Pochody turčianskou záhradkou

Národný výstup na Kriváň – Račkova dolina

• P: 10, 12, 25 km, C: 75 km, Pl: 300 m • KST Vrútky •
Jozef Minárik, Blažeja Bullu 4/13, 036 08 Martin 8,
tel.: 043/4286 683, 0907 418640, jminarik@gaya.sk
• v piatok večerný pochod 10 km

• KST Liptova v spolupráci s KST, MS a mestami L.
Mikuláš a V. Tatry, KST – sekcia PT • Ján Kamien,
tel.: 0903 156278, nvk@centrum.sk, www.kst.sk
16. – 22. 8. 2010
2. turnus letnej školy kanoistiky v Rakúsku
– Salza
• Ladislav Cechlár, Trebejov 41, 044 81 Kysak, tel.:
055/7298 623, 0905 931010, cechlar@micronic.sk
22. 8. 2010
42. Letný prechod hrebeňom Javorníkov po
hranici priateľstva
• 26 km • KST Sparta Považská Bystrica • Milan
Kubín, Stred 55-42/21, 017 01 Považská Bystrica,
tel.: 042/4323 070, 0915 605750
28. 8. 2010

7. 8. 2010
14. Národné stretnutie plešatých
a bradatých turistov na Drienku
• 26 km (770 m) • PKT Diviaky • Štefan Hudák,
Teplická 888/10, 039 01 Turčianske Teplice, tel.:
0905 479001, snhk1@azet.sk • stretnutie na vrchole
o 11.00 hod.
7. 8. 2010
7. Vojkovská 50-ka
• 50 km • KST Sľubica Vojkovce • Peter Čisár, 053
61 Vojkovce 67, tel.: 053/4495 998, 0908 913467,
www.kst-vojkovce.wbl.sk • prihlášky do 25. 7. 2010
7. 8. 2010
38. Výstup na Panošinu
• 15 km (540 m) • KST Lipovec • Jozef Muráň, 1. Čsl.
brigády 73, 038 61 Lipovec, tel.: 0910 674234 • zraz
účastníkov o 11.00 hod. pri pomníku pod Panošinou
9. – 15. 8. 2010
1. turnus letnej školy kanoistiky v Rakúsku
– Salza
• Ladislav Cechlár, Trebejov 41, 044 81 Kysak, tel.:
055/7298 623, 0905 931010, cechlar@micronic.sk
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29. Senická mašírovka a Partizánska vatra
• 10, 15, 20, 35, 50 km • KST Senica • Ing. Ján
Mihálik, Palárikova 292/10, 905 01 Senica, tel.: 0915
374088, 0904 604479 • Štart: Senica, žel. stanica,
6.30 až 8.30 hod. alebo Rozbehy, chata SNP, 7.30 až
10.00 hod. Trasy: podľa rozpisu v propozíciách. Cieľ:
Cerová Rozbehy do 18.00 hod., vatra do 21.00 hod.
28. 8. – 1. 9. 2010
32. Slovenský zraz cykloturistov KST –
Bratislava a okolie
• KST – sekcia CT, Klub bratislavských turistov •
Peter Perhala, tel.: 0907 299258, www.kst.sk

29. 8. 2010
1. Výstup na Jelenec a Veľkú Javorinu
• 25 km • O KST Podjavorina Nové Mesto nad Váhom
• Jozef Kováčik, Malinovského 7, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, tel.: 0918 033397 • Nové Mesto nad
Váhom smer Moravské Lieskové o 7.00 hod.
29. 8. 2010
19. Výstup na Pravnáč
• 10, 20 km • KST Liptovská Teplá • Pavol Sitek,
Hlinisko 315, 034 83 Liptovská Teplá, tel.: 0908
861308 • zraz o 11.00 hod. na vrchole, autobus zo žel.
stanice Liptovská Teplá o 7.10 hod.
1. 9. 2010
12. Od prameňa Hrona do Žiaru nad
Hronom
• C: 128 km • RR KST + MsÚ Žiar nad Hronom
• Emanuel Krátky, Š. Moysesa 71/4, 965 01 Žiar
nad Hronom, tel.: 045/6723 815, 0902 345935 •
parkovisko pred II. ZŠ ul. M. R. Štefánika o 5.30 hod.
1. 9. 2010
Hviezdicový výstup na Jasenie
• 10 až 20 km • KST Javor Divín • Július Martinský,
Jilemnického 14, 985 52 Divín, tel.: 047/4377 951 •
vrchol Jasenie o 11.00 hod.
1. 9. 2010
18. Hviezdicový výstup na Prednú Holicu
• P: 10 až 25 km • Klub všestrannej turistiky
Košičan • Jozef Kalapoš, Uherova 5, 040 11 Košice,
tel.: 0915 949983, jozef.kalapos5@gmail.com,
www.kvtkosican.szm.sk • chata Lajoška, Predná
Holica o 12.00 hod. v cieli
4. 9. 2010
18. Deň cykloturistiky v Levoči
• 70 km • KST TJ Javorinka Levoča • Ing. Ernest
Rusnák, Kováčova vila 2, 054 01 Levoča, tel.:
053/4512 705, 0903 255440, rzlevoca@pobox.sk •
pri Košickej bráne o 9.00 hod.
4. – 5. 9. 2010
8. Regionálny cykloturistický zraz v Malých
Karpatoch
• 25, 50 km • OT KST Jablonica, RR KST Senica
• Stanislav Hamerlík, Bernolákova 684, 906 32
Jablonica, tel.: 0915 108752, 0902 606358,
hamerlikstano@jablonica.net • Štart: Jablonica
o 7.30 hod. Trasa: podľa propozícií. Cieľ: Jablonica
do 16.00 hod.
4. – 5. 9. 2010
16. Splav dobrej nálady
• 18, 21 km • KT Rodina Dunajská Streda • Zdenka
Hodosyová, Jilemnického 337/17, 929 01 Dunajská
Streda, tel.: 0908 116972, www.ktrodina.net • most
Tomášov, 9.00 až 9.15 hod.
5. 9. 2010
35. Púchovský okruh za zdravím, Memoriál
MUDr. Vadoviča
• 10, 20 km • KST Púchov • Milan Kvasnica,
Pribinova 1172/11, 020 01 Púchov, tel.: 0904 717161 •
pri plavárni v Púchove od 7.30 hod.

5. 9. 2010
13. Bánovecká parenica
• 45, 109 km + trasy MTB • O KST Bánovce nad
Bebravou • Marián Chovanec, K nemocnici 34,
957 01 Bánovce nad Bebravou, tel.: 0905 910068,
www.kstbce.caro.sk • CVČ Bánovce nad Bebravou, ul.
A. Kmeťa – prezentácia o 9.00 až 10.00 hod.
5. 9. 2010
33. Letný prechod Kysuckou vrchovinou
• 10, 22, 35 km • ŠKT Kysucké Nové Mesto •
František Žabka, Murgašova 612/8, 024 01 Kysucké
Nové Mesto, tel.: 041/4215 813, www.sktknm.sk •
Budatínska Lehota SAD o 8.20 hod.
11. 9. 2010
2. Stretnutie priaznivcov KST na Vihorlate
• KST – sekcia PT, RR KST Michalovce • Ing.
Ľubomír Bobík, tel.: 056/6477 219, 0903 921455,
www.kststrazske.webovastranka.sk
11. 9. 2010
6. Fatranské vrcholy – Suchý
v krivánskej Malej Fatre
• 18 km • KST ZTS Martin • JUDr. Mária Povodová,
Čulenova 12, 036 01 Martin, tel.: 0905 541090,
www.kst-turiec.sk • konečná autobus. zastávka linky
27 v Turčianskych Kľačanoch do 8.00 hod.
12. 9. 2010
Plavba s veteránmi
• 25 km • TJ Slávia UPJŠ Košice • Jozef Šoffa,
Kopečná 2, 040 01 Košice, tel.: 0903 638619
15. 9. 2010
36. Letný výstup na Tribeč
• 19 km • KST Žochár Topoľčany • Ing. Peter
Dragúň, Bazovského 2360, 955 03 Topoľčany, tel.:
0905 609385, www.kstzochar.szm.sk • na vrchole
o 12.00 hod.
18. 9. 2010
30. Žitnoostrovský pochod
• 16, 35, 50 km • KT Rodina Dunajská Streda • Zdeněk
Kelemen, Jilemnického 337/17, 929 01 Dunajská
Streda, tel.: 0949 365818, www.ktrodina.net
• ZŠ Jilemnického ul., 7.00 až 9.00 hod.
18. 9. 2010
11. Cez tri štáty Európy a medzinárodné
stretnutie turistov KST, KČT, PTTS-BS
a PTTK na Hrčave
• 8 km • Klub turistiky Vysoká nad Kysucou •
Anton Opial, Vyšný Kelčov 1094, 023 55 Vysoká
nad Kysucou, tel.: 041/4352 074, 0907 136121,
www.vysokanadkysucou.sk • Čierne pri Čadci, Vyšný
koniec-Polesie o 8.00 hod.
18. 9. 2010
9. Výstup na Záruby
• 10 km • TJ Atom Jaslovské Bohunice, RR KST
Trnava • Ing. Vladimír Chrapčiak, Poštová 45,
917 01 Trnava, tel.: 033/5991 312, chrapciak@vuje.sk
• Smolenice ŽS o 9.15 hod., zraz na vrchole, 11.30 až
13.00 hod.

Ďalšie podujatia na www.kst.sk
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