Na Orave dobre,...
57. slovenský zraz turistov z pohľadu členov KST Turista Michalovce
Anton Hasák
Po úspešnom 40. slovenskom zimnom zraze, ktorý bol zároveň aj 4. medzinárodným zimným zrazom turistov, v roku 2006 v Dolnom Kubíne sa členovia najstaršieho michalovského Klubu slovenských turistov Turista zúčastnili v dňoch 30. júna až 5. júla aj na jeho letnej
podobe.
Jubilejnú, v poradí 35. účasť (od roku 1976) na najvýznamnejšom podujatí KST si zaevidovala takmer polovica našej členskej
základne. Prestávku v ceste na Oravu (vyše 250 km) sme využili na
prehliadku archeologickej lokality Havránok pri Liptovskej Mare.

Slávnostné otvorenie letného zrazu
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Vyšnokubínske skalky

Centrom letného zrazu bol
kemp Tilia Gäceľ pri rieke Orava
na okraji Dolného Kubína. Okresné sídlo s vyše 20 000 obyvateľmi
leží v severozápadnej časti Slovenska v rázovitom kraji v nadmorskej výške 468 m pod majestátnym Veľkým Chočom obkolesené
vencom hôr. Cez dodnes zachované historické námestie v minulosti viedla dopravná severojužná
spojnica známa ako Krakovská
kráľovská cesta. Usporiadatelia
letného zrazu, pripomínajúc si
90 rokov organizovanej turistiky v regióne, pripravili desať rôznych trás od ľahkých cez stredne ťažké, ťažké až po veľmi ťažké
v dĺžke od 10 do 50 km a s prevýšením od 590 m do 1 140 m. Naši členovia rozdelení do viacerých
skupín vyšliapali na Babiu horu
(1 725 m), domácimi prezývanú
„kráľovná Oravy“ či „matka Oravcov“, na ktorú pred takmer 100
rokmi vystúpil aj V. I. Lenin. Nevynechali ani prehliadku Hviezdoslavovej hájovne na jej úpätí.
Zdolali dominantný Veľký Choč
(1 611 m) s úchvatným kruhovým
výhľadom takmer na celé Slovensko. Michalovskí turisti prešli aj
hrebeňom Oravskej Magury zo
Zázrivej do sedla Príslop s Minčolom (1 396 m) približne v strede
trasy. Vybehli aj do Skiparku na
Kubínskej holi, kde im cestu znenazdajky prekrížila zdatná srna.
Peknú túru absolvovali aj na Vyšnokubínske skalky s dobre utajenou jaskyňou či pozostatkami

Účastníci zrazu pri slávnostnom otvorení

rozsiahleho hradiska ľudu lužickej kultúry z mladšej bronzovej doby. Dodnes tam
vidieť mohutný zemný val kedysi chrániaci sídlisko púchovskej kultúry.
Počas zrazu sme nezabudli ani na kultúrne vyžitie. Zaujímavá bola návšteva expozície Oravského múzea v Oravskom hrade či Oravská galéria v Dolnom Kubíne so
zbierkami vyše 7 000 exponátov vrátane
diel akademickej maliarky z Oravy Márie
Medveckej. Oddychový výlet si naši účastníci zrazu urobili najprv po ľavom brehu
rieky Orava do neďalekej Oravskej Poruby a ďalej po pravom brehu cez Veličnú do
Hrádku. Komu ani toto všetko nestačilo,
mohol sa ponevierať hore-dole po Orave
a plniť podmienky na získanie turistických tematických odznakov Hrady a zámky, Najvyššie vrcholy slovenských pohorí
alebo Za krásami Slovenska či si doplniť
zbierku turistických známok, ktorých je
na Orave pomerne dosť. No dalo sa aj len
tak si pohovieť v novovybudovanom vodnom komplexe Aquarelax v Dolnom Kubíne, kde organizátori pre účastníkov zrazu zabezpečili zľavu. Núdza nebola ani
o hodnotný kultúrny program, na ktorom
vystupovali najmä oravskí folkloristi.
Na vydarenom podujatí, ktorému prialo
aj výnimočne priaznivé počasie, sa celkovo zúčastnilo viac ako 750 zaregistrovaných účastníkov nielen zo Slovenska, ale
aj z Poľska, Rakúska, Česka a Maďarska.
Organickou súčasťou zrazu bolo 41. stretnutie Turistických oddielov mládeže KST,
ktoré s vyše 200 účastníkov trvalo až do
9. júla. Slávnostné otvorenie i ukončenie

uviedol nový predseda KST Peter Perhala, ktorý zároveň
predstavil aj nových členov Výkonného výboru KST. Vrelé poďakovanie za jeden z najlepších zrazov za posledných 35 rokov patrí celému organizačnému štábu pod
vedením jeho predsedu Jurka Štefáka. Chybičkou krásy
boli (za čo organizátori nemôžu) časté výpadky elektrickej energie, teda aj teplej vody, najmä (akoby náročky) ráno pred odchodom na túry či podvečer pri návrate z nich.
Prevádzkovatelia kempu sa však vyhovárali na elektrárne! Štafetu budúcoročného 58. SZT v tzv. turčianskej
záhradke – Martine (3. až 10. júl 2011) prevzal člen VV
KST, predseda RR KST Martin a predseda organizačného štábu zrazu Vladimír Povoda.
Cestou späť, pospevujúc si známe „na Orave dobre, na
Orave zdravo“ z nadmieru úspešného podujatia, na ktoré
prispelo aj mesto Michalovce finančnou dotáciou, Michalovčania zabehli do Kováčovej vily v ATC Levočská dolina po turistickú známku č. 54, vychutnali si dobrú kávu
a v pohode došli domov.
foto: Anton Hasák

Slávnostné ukončenie zrazu a prevzatie
štafety
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Klub slovenských turistov

Zo života KST
Konečne dohoda o spolupráci
V posledný júnový deň sa stretli vrcholní predstavitelia Klubu slovenských turistov
(KST) a Slovenského cykloklubu (SCK), aby
prerokovali návrh roky pripravovanej dohody
o vzájomnej spolupráci.
Pôvodným iniciátorom podpísania dohody
bol predseda SCK Juraj Hlatký, ktorý už veľa rokov spolupracuje so značkármi KST pri
obnove značkovania turistických chodníkov.
Vďaka projektom, na ktoré Juraj Hlatký získal
podporu, nadobudli značkári značné finančné
prostriedky na obnovu pešieho značkovania na
Moravsko-slovenskom pohraničí i v Žilinskom
samosprávnom kraji. Pretože predchádzajúce
vedenie KST nebolo schopné takúto dohodu
podpísať ani po dvojročných rokovaniach, dohodu o spolupráci s SCK podpísal 15. júla 2009
Ústredný klub značkárov Slovenska. Nadväzne na to s cykloklubom v rámci riešenia projektu Obnova a údržba existujúcich cykloturistických a peších turistických trás na území
Žilinského samosprávneho kraja uzavrel obojstranne prospešnú zmluvu o dielo. Vďaka tejto spolupráci v regióne VÚC Žilina obnovili
značkovanie na peších trasách v celkovej dĺžke 270 km a v teréne osadili 20 smerovníkov
a 440 smeroviek a tabuliek miestneho názvu.
V priebehu rokov sa situácia vyvinula tak,
že KST sa sústreďoval na značkovanie peších
a lyžiarskych turistických trás a SCK vybudoval sieť cykloturistických trás s takmer rovnakým rozsahom. Je teda prirodzené, že SCK je
rovnocenným partnerom KST v tejto oblasti
aktivít. Spolupráca oboch občianskych združení s celoslovenskou pôsobnosťou je preto logická a prínosná pre obe strany.
Rovnaká dohoda o spolupráci s SCK existuje od 18. februára 2010 s Regionálnou radou
KST – Klubom bratislavských turistov, ktorého predsedom je Peter Perhala. Hneď po júnovom XI. Valnom zhromaždení KST, na ktorom
Petra Perhalu zvolili do funkcie predsedu KST,
novozvolený predseda inicioval aj podpísanie
niekoľko rokov odkladanej dohody o spolupráci medzi KST a SCK. Dohoda o spolupráci
vymedzuje pôsobnosť oboch strán. KST bude
naďalej značkovať pešie a lyžiarske turistické
trasy podľa platnej štátnej normy STN 01 8025
a príslušných metodických usmernení. SCK
bude značkovať cykloturistické trasy podľa
platnej štátnej normy STN 01 8028 a príslušných metodických usmernení. Obe organizácie sú registrované na Ministerstve vnútra SR
a sú oprávnené školiť a menovať značkárov
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a inštruktorov značenia. Partneri sa dohodli, že KST
odovzdá do správy a evidencie SCK dosiaľ vyznačkované cykloturistické trasy. Právo značkárov KST navrhovať cykloturistické trasy sa tým nemení.
Najvýznamnejším prínosom dohody je záväzok
oboch strán spolupracovať pri získavaní finančných
prostriedkov na značkovanie. Očakáva sa synergický efekt tejto spolupráce. Obe strany budú spoločne
postupovať a podporovať sa v obhajobe potrieb na
značkovanie turistických chodníkov pri rokovaniach
s orgánmi ochrany prírody, lesného hospodárstva,
dopravy, samospráv, štátu a inými priamo dotknutými organizáciami a subjektmi.
Schválenú dohodu o spolupráci KST a SCK slávnostne podpísali obaja predsedovia v Bratislave počas 32. slovenského zrazu cykloturistov KST.

Stretnutie Výkonného výboru KST
a Rady mládeže KST
V posledný júnový deň sa uskutočnilo pracovné
stretnutie zástupcov Výkonného výboru KST a Rady
mládeže KST. Za VV KST boli prítomní Peter Perhala, predseda KST, Erika Fábryová, podpredsedníčka
VV KST, a Arnošt Guldan, člen VV KST. Za RM KST
boli prítomní Jindrich Racek, člen RM KST, a bývalí
predsedovia RM KST Jozef Barborík a Pavol Jančovič. Stretnutie zvolal predseda KST na základe uznesenia XI. VZ KST, ktoré splnomocnilo VV KST vyriešiť obsadenie RM KST vrátane jej predsedu.

Bývalý predseda RM KST Jozef Barborík predniesol správu o činnosti RM KST za roky 2006 až 2010.
Prítomní účastníci diskutovali o minulosti, súčasnosti i budúcnosti mládežníckeho hnutia v KST. Vyjadrili
presvedčenie a nádej, že nové vedenie KST sa bude systematicky starať o činnosť detí a mládeže v klube, rozvíjať ich bohatú celoročnú činnosť a v rámci možností finančne podporovať úsilie RM KST o plnohodnotné
trávenie voľného času mladých členov KST. Hovorili
o tom, že RM KST a turistické oddiely mládeže KST sa
dostali, nezáujmom bývalého vedenia KST, do ťažkých
existenčných podmienok, ktoré vyústili do apatie vedúcich funkcionárov mládežníckeho hnutia. Dôsledkom
toho bolo aj neobsadenie funkcie predsedu RM KST na
aktíve i na VZ KST.
Predseda KST Peter Perhala informoval prítomných,
že po osobných konzultáciách sa rozhodol prijať funkciu nového predsedu RM KST Stanislav Andrási, vedúci TOM Salamander z Košíc, doterajší dlhoročný člen
RM KST a predseda súťažnej komisie dohliadajúcej
nad technickým, organizačným a programovým zabezpečením pretekov turistickej zdatnosti.
Prítomní vyjadrili presvedčenie, že nový predseda
RM KST si nájde dobrý tím spolupracovníkov, s ktorým
bude riešiť aktuálne úlohy a obnoví systematickú celoročnú činnosť mládeže. Ďalšími členmi RM KST sa stali: Erika Fábryová, Ladislav Kalasz, Maroš Šarvanec,
Martina Majchútová a Jindrich Racek. Stanislava Andrásiho potvrdí vo funkcii predsedu RM KST Ústredná
rada KST 20. novembra.
Účastníci stretnutia vyzývajú RR KST, vedúcich
TOM KST a všetkých, ktorí chcú pomôcť v práci s deťmi a mládežou, aby sa prihlásili na ústredí KST.

Stretnutie Výkonného výboru KST
s predsedami sekcií KST
V deň slávnostného otvorenia 57. STZ
a 41. stretnutia TOM (2. júl 2010) predseda
KST Peter Perhala zvolal do Dolného Kubína
rozšírené slávnostno-pracovné zasadnutie
Výkonného výboru KST (VV KST) s účasťou
predsedov všetkých sekcií KST. Po slávnostnom úvode predsedovia sekcií referovali
o činnosti, upozornili na aktuálne problémy
a navrhli ich riešenie.
Členovia VV KST poverení starostlivosťou
o sekcie a komisie, Arnošt Guldan a Vladimír Povoda, konštatovali, že sekcie a komisie sú partnerom VV KST a ich spolupráca
má byť založená na dohode. VV KST musí
sekciám a komisiám v prípade potreby pomáhať metodicky a organizačne a finančne
prispievať na vybrané aktivity. Prirodzená
je aj koordinačná činnosť VV KST.
V sekciách a komisiách pracujú špičkoví odborníci v danej oblasti. O ich zložení rozhodujú príslušné komunity, preto je
vhodné, aby Rada KST a VZ KST bralo ich
voľbu na vedomie. Len v naliehavých prípadoch majú tieto orgány právo zasiahnuť
do ich zloženia. Prítomní predsedovia sekcií, bez ohľadu na zastupovaný presunový
prostriedok, žiadali lepšiu informovanosť
o činnosti orgánov KST, žiadali viac využívať elektronickú komunikáciu a očakávajú
prizývanie na všetky rokovania vrátane zahraničných stretnutí týkajúcich sa sféry ich
pôsobnosti.
Z najnaliehavejších úloh čakajúcich na riešenie treba spomenúť aspoň niektoré. Sekcia pešej turistiky žiada pripraviť metodický
list Právna zodpovednosť cvičiteľov a inštruktorov turistiky, aktualizovať záznamník SNP, upraviť VP č. 8 v súlade s uznesením ÚR KST z júna 2007 a realizovať rad
ďalších námetov. Sekcia vysokohorskej turistiky žiada KST prispieť na vybudovanie
novej cvičnej skaly, sekcia lyžiarskej turistiky žiada primeranejšie finančné prostriedky
na organizáciu zimného turistického zrazu
i na spoluprácu s KČT. Sekcia vodnej turistiky očakáva podporu vedenia KST pri rokovaniach s povodím Hrona o zabezpečení
bezpečnej plavby pri Rudne a na hati pri Biotike, rovnako očakáva podporu v boji za zachovanie lodeníc na pravom brehu Dunaja
v Bratislave a podporu snahy o dobudovanie kĺzačky pre malé športové člny v Čunove. Rada mládeže považuje za nevyhnutné
finančne podporiť súťaže TOM a obnoviť vydávanie časopisu Stopa.
Dúfajme, že nový VV KST splní v najbližších mesiacoch aspoň tie úlohy, na ktoré netreba finančné prostriedky.
Arnošt Guldan

79

Klub slovenských turistov
Oblastný turistický odznak
Bratislava

Nová on-line služba pre turistické kluby

Klub bratislavských turistov pri príležitosti 32. slovenského zrazu cykloturistov KST
v Bratislave vytlačil nové vydanie Záznamníka Oblastného turistického odznaku (OTO)
Bratislava. Podmienkou na získanie odznaku
je zakúpenie záznamníka v cene 1 € a návšteva 20 ľubovoľných miest z povinnej a výberovej časti. Po splnení podmienok a odoslaní
záznamníka s vyplnenými údajmi na adresu
Klub bratislavských turistov, Záborského 33,
831 03 Bratislava, bude danému účastníkovi
záznamník po zaevidovaní vrátený spolu s odznakom. Samostatne je odznak nepredajný!
Oblastné turistické odznaky v zaujímavých
regiónoch Slovenska sa tvoria na obohatenie
rekreačnej turistiky širokej verejnosti, ale aj
organizovaných turistov. Odznaky majú do
určitej miery náborový charakter, ktorého
cieľom je záujem o systematickú turistickú
činnosť v rámci KST. Stanovené podmienky
možno plniť individuálne i kolektívne, v ľubovoľnom ročnom období a časovo neobmedzene. Členstvo v KST nie je podmienkou. Na
plnenie OTO je stanovená len dolná veková
hranica – 10 rokov.
Ján Puncochař

Internetový magazín o turistike a horách HIKING.
SK spustil v testovacej prevádzke novú službu pre turistické kluby. Ide o možnosť zriadiť si stránku klubu pod doménou kluby.hiking.sk. V súčasnosti má
za sebou prvú etapu testovania, na ktorej sa zúčastnil Klub bratislavských turistov (kbt.kluby.hiking.sk)
a KST Banská Bystrica-Kremnička (kremnicka.kluby.
hiking.sk).
Testovacia etapa bola úspešná, a tak sa môžu pripojiť ďalší záujemcovia – regionálne rady alebo jednotlivé odbory (kluby) KST. Regionálne rady a odbory
majú k dispozícii mierne odlišnú verziu prispôsobenú ich potrebám. Základný produkt je zdarma – klub
si však svoju stránku musí spravovať samostatne, bez
potreby zásahov zo strany prevádzkovateľa. Prípadné
zásahy budú spoplatnené. Do budúcnosti sa počíta aj
s možnosťou školení, ak o ne bude záujem.
Záujemcovia o túto službu môžu písať na e-mailovú
adresu kluby@hiking.sk – uviesť treba názov klubu
a kontakty na predsedu a predsedom poverenú osobu, ktorá bude klubovú stránku spravovať. Spravovanie klubovej stránky zvládne priemerne zdatný užívateľ počítača. Východiskom k operáciám na webe je
Ovládací panel, kde správca vidí počet článkov, podstránok a rubrík, využitú dátovú kapacitu a prehľad
všetkých komentárov, ktoré pridali návštevníci.
Soňa Mäkká, Tomáš Trstenský

Z kalendára KST
18. 9. 2010
29. Suchou nohou po Laborci
• 15 km • OT TJ Turista Michalovce • Anton Hasák,
Štefánikova 11, 071 01 Michalovce, tel.: 0908 027603,
www.kstottjturista.infozemplin.sk
19. 9. 2010
18. Poznaj vrcholy svojho rodiska – Výstup
na Stráž
• 15, 21 km • Klub prešovských turistov • Ing.
Valentín Šalamon, Švábska 69, 080 01 Prešov, tel.:
0908 988351, valentinsa@post.sk • konečná
zastávka MHD č. 21 o 9.00 hod.
25. 9. 2010
8. Stretnutie turistov v sedle Tri kríže
(Kremnické vrchy)
• 12 – 30 km • O KST Lokomotíva Banská Bystrica •
Dušan Kaliský, Lazovná 17, 974 01 Banská Bystrica,
tel.: 0905 804821, www.turistikalokobb.sk • sedlo
Tri kríže o 11.30 hod.
25. 9. 2010
Dobročská osmička
• P: 20 km, MTB: 40 km • KST Lampáš Lučenec •
Peter Nagy, tel.: 0905 430695 • Dobroč – námestie
o 9.00 hod.
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26. 9. 2010
3. Ukončenie letnej turistickej sezóny
v duchu slovanskej mytológie
• 20 km • RR KST Vranov nad Topľou • Martin
Balog, Pavlovce 209, 094 31 Hanušovce nad Topľou,
tel.: 0915 897209, www.vranov.sk
2. 10. 2010
38. Jesenným Považským Inovcom
• 10 (300 m), 20 (500 m), 35 (600 m), 50 (800 m)
km; TJ Atom Jaslovské Bohunice • Ing. Miroslav
Herchl, Javorová 11, 921 01 Piešťany, tel.:
033/7742 404, miroslav.herchl@gmail.com • štart:
Piešťany, hotel Atom, 6.00 až 10.00 hod.
2. 10. 2010
35. Národné stretnutie turistov – veteránov
na Martinských holiach – Veľkej lúke
• 19 km (976 m) • PKT Diviaky • Ján Legát,
Robotnícka 843/14, 039 01 Turčianske Teplice, tel.:
0904 415188, delegat@stonline.sk • na vrchole Veľká
lúka o 12.00 hod.
2. 10. 2010
41. Košický vodácky maratón a PTG
• 30 km • KST – sekcia VT • Karol Vojtaník, Komenského
12, 040 01 Košice, tel.: 056/6225 015 • Hornád

3. 10. 2010
5. Hviezdicový výstup na Kubínsku hoľu
• 18 km • KST Orava Dolný Kubín • Ing. Dušan
Križo, Bohúňova 13, 026 01 Dolný Kubín,
tel.: 0905 356866, krizodusan@javys.sk • Chata na
Kubínskej holi o 12.00 hod.
8. až 10. 10. 2010
1. Západné Tatry (Roháče – Sivý vrch)
• 3 x 15 km • KST TOM Solinky • Alžbeta Marmanová,
tel.: 0904 136126, alzbetamarmanova@atlas.sk
9. 10. 2010
8. Cez tri hrady
(Hričovský – Súľovský – Lietavský)
• 19,5 a 27,5 km • KST Lietavská Lúčka • Ing. Helena
Majířová, Cementáreň, a. s., 013 11 Lietavská Lúčka,
tel.: 0905 497114 • ObÚ Lietavská Lúčka o 6.00 hod.,
Žilina, Ul. 1. mája o 6.30 hod.
9. 10. 2010

16. 10. 2010
Schöpfl – najvyšší vrch Viedenského lesa
• 20 km • KST Limba Turist • Ing. Kurt Holm,
Horná 3, 831 52 Bratislava, tel.: 0911 741118,
kurt1943.holm@gmail.com • Bratislava, parkovisko
Domu odborov o 6.30 hod.
16. 10. 2010
14. Gaštanová pešia túra
• 15 km • OT TJ Turista Michalovce • Anton Hasák,
Štefánikova 11, 071 01 Michalovce, tel.: 0908 027603
• www.kstottjturista.infozemplin.sk
16. 10. 2010
3. Výstup na Pivnicu v Lúčanskej Fatre
• 16 km • KST ZTS Martin • Ing. Vladimír Povoda,
Čulenova 12, 036 01 Martin, tel.: 0905 484402,
www.kst-turiec.sk • konečná autobusu v obci Valča
o 8.30 hod.
23. 10. 2010

10. Na jedlé gaštany pri jazere Izra
• 70 km • KT Víkend Košice • Ján Brutovský,
Bruselská 12, 040 01 Košice, tel.: 0904 494056,
www.ktvikend.netkosice.sk
9. 10. 2010

Zamykanie rozhľadne na Veľkom Lopeníku
• 15 km • RR KST Trenčín • Ján Matejka, Soblahovská
31/78, 911 01 Trenčín, tel.: 032/6587 989,
www.ksttn.sk • Veľký Lopeník, 10.00 až 11.00 hod.
24. 10. 2010

16. Výstup na Chabenec
• 20 km • KST Darmošlap Partizánska Ľupča •
Igor Sokol, 032 15 Partizánska Ľupča 55, tel.: 0904
669333, sokol6@post.sk • na vrchole o 11.30 hod.
9. 10. 2010

27. Hviezdicový výstup na Inovec
• Odbor turistiky TJ Letecké opravovne Trenčín
• Ing. Vladimír Švancár, 913 21 Mníchova Lehota
306, tel.: 032/6486 019, vsvancar@gmail.com • na
vrchole, 9.30 až 13.00 hod.
30. 10. 2010
10. Pochod na Bradlo k 92. výročiu vzniku
ČSR
• 15, 25 km • OT KST TTS Trenčín • Ján Matejka,
Soblahovská 31/78, 911 01 Trenčín, tel.: 032/
6587 989 • Trenčín, žel. stanica o 5.50 hod.
30. 10. 2010

25. Podunajská pešia túra
• 15 km, 25 km • TOM Baka pri TJ Baka •
Imrich Sárkány, Hlavná 263, 930 04 Baka, tel.:
0915 072956, obecbaka@stonline.sk • štadión TJ
Baka, 8.30 až 9.00 hod.
9. až 10. 10. 2010
14. Okolo Domaše
• 10, 12 km • KST Slávia Stropkov • Ján Vereščák,
Hrnčiarska 1619/50, 091 01 Stropkov, tel.:
0915 182651, www.kstsp.szm.sk • Stropkov, Nám.
SNP o 10.00 hod.
10. 10. 2010
32. Výstup na Malenicu
• 15 km • KST Púchov • Milan Kvasnica, Pribinova
1172/11, 020 01 Púchov, tel.: 0904 717161 • MHD
Púchov, Klenoty o 7.30 hod., na vrchole, 9.30 až
10.00 hod.
16. 10. 2010
10. Chodníkmi MUDr. L. Bundalu na Strážov
• 20 km • OT KST TTS Trenčín • Ján Matejka,
Soblahovská 31/78, 911 01 Trenčín, tel.: 032/
6587 989 • Strážov o 10.00 hod.
16. 10. 2010
35. Prechod Cerovou vrchovinou
• 20 km • TJ Javor Lučenec • Jozef Dorniak,
Rúbanisko 2/27, 984 03 Lučenec, tel.: 047/4324 168,
0907 161575 • Lučenec, Nám. republiky o 8.00 hod.

10. Posledný pedál – záver cyklosezóny
• 75 km • KT Víkend Košice • Ján Brutovský,
Bruselská 12, 040 01 Košice, tel.: 0904 494056,
www.ktvikend.netkosice.sk • štadión Lokomotívy
o 9.00 hod.
30. až 31. 10. 2010
Prechod Veľkou Fatrou
• 50 km (2 350 m) • KST TJ Belá - Dulice • Jana
Kučerová, Belá-Dulice 187, 038 11 Martin,
tel.: 0911 236100
31. 10. 2010
27. Jesenný výstup na Praporec
• 18 km • KST Javorina Rudľov • Ján Masič,
Rudľov 164, 094 34 Soľ, tel.: 0907 493531,
janmasic@zoznam.sk
6. 11. 2010
Pochod šaštínskymi bormi
• 15 km • KST Senica • Júlia Mičová, tel.: 034/6517
547 • Šaštín ŽS o 8.15 hod., ŽS Šaštín – Gazárka –
Tomky a späť

Ďalšie podujatia na www.kst.sk
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