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Zo života KST
Momenty z tohoročných turistických zrazov
48. zraz mladých vodných turistov, Červený Kláštor
Prípravu zrazu, ktorý každoročne usporiadajú organizátori z košických a prešovských vodáckych oddielov, skomplikovala
vynútená zmena kempu. Aj napriek tomu
sa na zraze zišlo až 118 účastníkov, z toho 38 detí a mládežníkov, nechýbali však
ani veteráni. Najstarším z nich bol Jozef
Šoffa, ktorý nevynechal doteraz ani jeden
ročník! Dodatočne mu gratulujeme k sedemdesiatpäťke so želaním, aby čo najdlhšie zostal dušou tohto podujatia. Vodní turisti zo šiestich oddielov každý deň
splavili celý úsek prielomu Dunajca z Červeného Kláštora až do poľskej Szczawnice.
foto: Vladimír Blaško

▲ Výstup na Lomnický štít
► Zlaňovanie z Veľkej Kôpky
◄▼ Chata pod Rysmi z Veľkej Kôpky

66. celoslovenský zraz KST a 50. stretnutie TOM,
Košice
O úspech celoslovenského zrazu

◄ Na zraze mladých
vodákov je vždy dobrá
nálada – pri zdolávaní perejí,
na pokojnej vode a aj na
brehu. Veľkú zásluhu má
na tom dlhoročný hlavný
organizátor Jozef Šoffa.

52. zraz vysokohorských turistov,
Tatranská Lomnica
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Tohtoročnému zrazu VhT prialo počasie,
a tak všetky naplánované výstupy boli
naplno obsadené záujemcami. Tri stovky
účastníkov sa z Tatranskej Lomnice rozchádzali v dobrej nálade po absolvovaní
množstva túr bez úrazu, oddýchnutí na
duchu, nabudení do ďalších dní a mesiacov, aby sa v horách, ktoré majú tak radi,
mohli o rok stretnúť opäť.
foto: Branislav Lupták

v Košiciach sa zaslúžilo množstvo
spolupracovníkov organizačného
štábu z košických klubov KVT Košičan a KT Víkend s podporou regiónu
KST Košice-mesto. Účasť predstaviteľov mesta, samosprávneho kraja
a partnerských organizácií na otvorení zrazu potvrdila spoločenský význam podujatia. Turistický i kultúrny program bol pestrý a zaujímavý.
Štafeta podujatia zostáva na území
Košického samosprávneho kraja, do
Slovenského raja pozve turistov v budúcom roku obec Hrabušice s podporou regiónu KST Spišská Nová Ves.
foto: archív KST

◄▲ Deti z turistických oddielov
mládeže (TOM) si na vrchole Šivca
nad vodnou nádržou Ružín užívajú
krásne výhľady na všetky strany.
◄ Pri otvorení zrazu, zľava:
R. Michnová (predsedníčka OŠ),
J. Polaček (primátor Košíc),
R. Trnka (košický župan), P. Dragúň
(predseda KST), J. Racek
(predseda sekcie pešej turistiky),
Honzo Babnič (KČT), E. Dučaiová
(KTMK), H. Müntzer (ÖTK)
a S. Andrási (TOM KST).
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41. zraz cykloturistov KST, Ružomberok

Na zraz sa zaregistrovalo 351 cykloturistov, spolu s tímom organizátorov to bolo takmer 400 aktívnych
účastníkov. V rámci slávnostného otvorenia v úvodný
deň zrazu predseda KST odovzdal ocenenia významným organizátorom tých zrazov, ktoré boli na samom
začiatku úspešnej tradície. Kopcovitý profil väčšiny pripravených trás bol výzvou, s ktorou sa účastníci úspešne popasovali, a nedošlo ani k vážnejším zraneniam.
Zvolené trasy ponúkli možnosť bližšie spoznať malebné
zákutia tejto časti Liptova. Medzi sprievodné podujatia zrazu patrila aj výstava venovaná všetkým predchádzajúcim 40 zrazom cykloturistov, ktorú pripravil Ernest Rusnák s podporou sekcie histórie turistky, sekcie

▲ Zvážnicami Veľkej Fatry
◄ Ranný „frmol“ pri nástupe
na jednotlivé cyklotrasy
cykloturistiky i viacerých účastníkov zrazov, ktorí ochotne poskytli
zaujímavé dokumenty. Predseda OŠ
Róbert Fajta odovzdal zrazovú štafetu Jánovi Pullmannovi, zastupujúcemu región KST Turiec. Cykloturisti, o rok dovidenia v Turčianskej
záhradke!
foto: Michal Grieš

11. stretnutie priaznivcov KST, Turie – Čipčie
Tím organizátorov z KST Turie
s podporou sekcie PT a regiónu Žilina vykonal výbornú prácu a pritiahol na svoje podujatie aj počasie,
ktoré na rozdiel od minulých ročníkov doprialo účastníkom krásny, ešte takmer letný deň s úžasnými výhľadmi z vrchu Čipčie. Štafetu
podujatia prevzali turisti z KT Vertepy Medzilaborce. Nezabudnime
si rezervovať vo svojom turistickom
kalendári tretí septembrový víkend
2020 na 12. stretnutie priaznivcov
KST v Medzilaborciach s výstupom
na Chvastejov.
foto: Michal Urda
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3. medzinárodný letný zraz turistov krajín V4,
Verőce-Kismaros, Maďarsko
Hostiteľmi 3. MLZ turistov z krajín Vyšehradskej štvorky – členov turistických organizácií
MTSZ, KST, KČT a PTTK – boli maďarskí partneri. Tábor v dunajskom ohybe sa priam symbolicky nachádzal na dohľad od Vyšehradu, ibaže
na ľavej strane Dunaja v údolí Csattogó medzi
obcami Kismaros a Verőce. Dunaj sa tu serpentínou prediera cez pohorie, ktoré na ľavej strane
toku nesie názov Börzsöny s najvyšším vrchom
Csóványos (938 m), na pravej strane sú Pilišské
vrchy (Pilis, 756 m). Pôvabná zvlnená a zalesnená krajina tu poskytuje veľa atraktívnych turistických cieľov a umožňuje kombinovať pešiu
turistiku s výletmi na bicykli a splavovaním Dunaja, čo vyše 80 účastníkov z radov KST aj patrične využilo.
Domácim organizátorom patrí pochvala
a poďakovanie. Počas záverečného ceremoniálu
z rúk riaditeľa Maďarskej turistickej asociácie
Márka Tassyho prevzal štafetu podujatia vedúci poľskej delegácie Edmund Brzozowski. Konkrétnu lokalitu 4. MLZT ešte neprezradil, no
každopádne sa môžeme tešiť, že o dva roky nás
organizátori z PTTK privítajú na území Poľska.
foto: Dušan Valúch a archív MTSZ

▲▲ Splavovanie Dunaja zo Zebegény
do Kismarosu
▲ Štafetu za PTTK preberá Edmund
Mundek Brzozowski

16. IVV turistická olympiáda, Aix-en-Provence,

Francúzsko

V dňoch 15. až 19. 10. 2019 sa uskutočnilo
16. celosvetové stretnutie IVV turistov (Internationaler Volkssportverband – Medzinárodná organizácia pre ľudový šport a turistiku),
tentoraz v južnom Francúzsku, v oblasti Aix-en-Provence medzi Alpami a Stredozemným
morom. Aspoň symbolickú účasť Slovenska

◄▲ V peknom počasí je odmenou
za výstup na Čipčie takýto výhľad

a informácie pre KST opäť zabezpečil Michal Fulka, ktorý sa IVV olympiád zúčastňuje na vlastné náklady. Turisti si mohli
vyberať pochody na dobre vyznačených
trasách od 5 do 33 km. Zaujímavosťou bola poznávacia trasa Po stopách Cézanna
uličkami mesta Aix-en-Provence. Slávny
impresionistický maliar Paul Cézanne sa
tu narodil roku 1839, neskôr striedavo žil
v Paríži a iných mestách, do svojho rodiska sa natrvalo vrátil roku 1902, kde zomrel
roku 1906. Okrem peších trás IVV olympiáda ponúkla cyklotrasy a plávanie, hranie
petangu (pétanque) a dalo sa tiež prihlásiť
do kurzu argentínskeho tanga či klasických
tancov. Hostiteľom 17. IVV olympiády 2020
bude juhokórejský Soul.
foto: archív Michala Fulku

◄ My sme tu doma! Starostliví
a srdeční organizátori z KST Turie

◄ Michal Fulka (prvý zľava) s českými
priateľmi pred slávnostným defilé delegácií
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