Zo života KST

Pozvánka
na letný zraz do Košíc
Turisti sa na letnom zraze stretli vo východnej časti Volovských vrchov naposledy v roku 1973 na lúkach pod
Šivcom. Bol to 20. letný turistický zraz a odvtedy nasledovala dlhá pauza.

N

adšenci z KVT Košičan a KT Víkend
v spolupráci s regiónmi Košice-mesto
(Klub turistov mesta Košíc) a Košice-okolie sa rozhodli napraviť to a ponúknuť
milovníkom prírody prekrásne zákutia okolia Košíc, najmä Volovských vrchov a Čiernej
hory. Sídlom letného zrazu budú starobylé
Košice. Ubytovacie zariadenia pre dospelých
turistov sú situované v najbližšom okolí historického centra. Prezentácia bude priamo
v priestoroch historickej radnice na Hlavnej
ulici. Pre účastníkov zrazu je pripravených
28 túr na 11 trasách, v ktorých sa predstaví to
najkrajšie – od majestátnej Kojšovskej hole,
kultovej horskej Chaty Lajoška, Klátovského
meteoritu vo Volovských vrchoch, cez vápencový vyhliadkový vrch Šivec a Janošíkovú
baštu v Čiernej hore, až po Zámčisko a Skalku
medzi údolím Svinky a Hornádu. Nevynechá
sa ani najbližšie okolie Košíc – vrch Hradová
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► Kvitnúca čerešenka a rozhľadňa
Čerešenka pri Rozhanovciach

s vyhliadkovou vežou, archeologický areál Košického hradu a historický program, či pekný náučný chodník Vrabčie skaly vychádzajúci
priamo zo zastávky MHD a detská železnička
do rekreačného strediska Alpinka. Organizátori nezabudli ani na ďalšie perly okolia Košíc
– Zádielsku dolinu, Jasov, Medzev, či pohraničný vrch Veľkého Miliča s rozhľadňou. Milovníci
diaľkových trás môžu zdolať časť Cesty hrdinov
SNP v celkovej dĺžke 56 km.

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
Osobitnú kapitolu predstavujú cyrilo-metodské trasy na sviatok sv. Cyrila a Metoda
k pútnickému kostolíku sv. Anny a do baníckej
obce Poproč. Pre poznávanie okolia zo sedla
bicykla organizátori pripravili tri cyklotrasy,
ktoré v okolí Košíc napíšu krásny trojlístok za
históriou rozhanovskej bitky, krásami Ružínskej priehrady a cyrilo-metodskou tradíciou na
sv. Annu a do Jasova. Oblastný turistický odznak Cassovia bude mať počas zrazu zjednodušené podmienky plnenia, bude možné získať
ho prehliadkou mesta a účasťou na zrazových
trasách, záznamník bude dostupný na prezentácii. Celý program je zverejnený na stránke zrazu (www.letnyzrazkst.sk) a postupne

ho dopĺňame o aktuality z trás a kultúrneho
programu. Tešíme sa na stretnutie v Košiciach – gotickej perle východu.
text a foto: Eva Dučaiová, KTMK
Predám staršie čísla časopisu Krás
Slovenska: ročníky I až X (roky 1921
až 1931) viazané v plátne, neviazané
kompletné ročníky XXII až XXXI (roky
1943 až 1954), ročník XXXIII (1956),
ročníky XXXV až LXIII (roky 1958 až
1986) a niekoľko čísel z ročníkov XVI,
XVII, XVIII, XXIX, LXIV.
Kontakt: rod.simkova@stonline.sk,
tel.: 0902 243 495.

52. zraz vysokohorských turistov KST
Priatelia turisti, vysokohoráci. Sekcia vysokohorskej turistiky KST srdečne pozýva na
v poradí 52. ročník Celoslovenského zrazu vysokohorských turistov KST, ktorý sa uskutoční od 27. do 30. júna 2019 vo Vysokých Tatrách. Naše centrum bude opäť v hoteli Morava
v Tatranskej Lomnici. Zrazu sa môžu zúčastniť členovia KST – absolventi Základov VhT
a inštruktori VhT, radi privítame aj ich rodinných príslušníkov. Zraz je príležitosťou vystúpiť na viaceré neznačené vrcholy a vysokohorské sedlá, nezriedka aj v tomto ročnom období
pokryté snehom. Neznačené štíty je možné
absolvovať len!!! pod vedením inštruktorov
VhT II. triedy a v limitovaných skupinách (inštruktor + max. 5 členov so Základmi VhT).
Odmenou za vynaloženú námahu počas celodenných túr budú neopakovateľné pohľady

na krásu našich Vysokých Tatier, najmenších veľhôr sveta. Zrazové večery spestria
stretnutia, debaty, besedy spojené s videoprojekciou a zážitkami z rôznych horstiev.
Dovidenia vo Vysokých Tatrách!
Mikuláš Letavay,
predseda sekcie VhT KST

48. zraz mladých vodných turistov KST
V dňoch 20. – 23. júna 2019 si vo vodáckom
kempe v Červenom Kláštore už po 48. krát
dajú na Dunajci zraz mladí vodní turisti KST.
Organizátorom a garantom zrazu je Sekcia
vodnej turistiky KST spolu s vodáckym oddielom TJ Slávia Univerzita Košice, Veterán
kanoe klubom Košice a ZVOT Prešov. Prihlášky je potrebné zaslať do 31. mája na jozosoffa@gmail.com, kontakt pre telefonické informácie: 0903 638 619. Prihláška je platná
po zaplatení účastníckeho poplatku. Oddielové kolektívy splavujú spoločne, za bezpečnosť
zodpovedá ich vedúci. Neorganizovaní vodáci sa musia zahlásiť u vedúcich splavov, ktorí
pre nich určia vedúceho skupiny. Ubytovanie

vo vlastných stanoch. Organizátori sa tešia
na všetkých stálych aj nových účastníkov.
Jozef Šoffa
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Stretnutie turistov na Hostečnej studničke

OZ Nádej z Uňatína spolu s Klubom
slovenských turistov z Krupiny ohlásili na poslednú marcovú nedeľu turisticko-poznávaciu prechádzku ku Hostečnej studničke. „Išlo sa po trase
Horný Badín – Uňatín – Krupina,“ informovala ma Mária Behanovská z OZ
Nádej. Od nej som sa dozvedel, že poslaním združenia, založeného v roku
2002, je zachovanie hontianskej paličkovanej čipky, tkania i ostatných
tunajších remesiel a tradícií pre budúce generácie.
Ďalšou z mnohých ich aktivít bolo vybudovanie náučného chodníka

Krupina – Uňatín a turistického chodníka Uňatín
– Horný Badín – hrad Čabraď. Krásne slnečné počasie vylákalo do jarnej prírody takmer stovku turistov z Krupiny, Horného Badína, Devičia a najmä z Uňatína. Väčšina tu bola prvýkrát a všetko
sa im páčilo – príjemní ľudia i prostredie, žblnkotanie vody zo studničky tečúcej dreveným žľabom
aj občerstvenie – chutný guľáš a tradičný chlieb
s bravčovou masťou a cibuľou. Nechýbala ani kávička. Deti si pochutnali na sladkej odmene za to,
že prišli po vlastných a do zošita návštevníkov pribudli milé kresby, zobrazujúce prvý jarný výlet
detskými očami. Pekné spomienky nám budú oživovať aj fotografie pani Moniky Slaninovej.
Jožo Golian, foto: Monika Slaninová

Jarné kilometre údolím Cirochy do NP Poloniny
V rámci 63. ročníka 100 JKM sa členovia najstaršieho michalovského
Klubu slovenských turistov Turista
(NM KST T) vybrali do údolia rieky
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Cirochy pod vodnou nádržou Starina. Ukážkové
slnečné počasie bez jediného mráčiku a teplota
do 19° C umocnili vynikajúcu výletovú atmosféru.
Východiskom túry bola obec Stakčín, ktorá bola
do roku 1878 okresným mestom. Dnes tu zaujme
upravený vojenský cintorín z prvej svetovej vojny
a námestíčko s tankom T 34 – pomníkom obetiam
druhej svetovej vojny. Naším hlavným cieľom však
bola prírodná rezervácia Grúnik v lesoch NP Poloniny, kde sme pod dohľadom pracovníka národného parku mohli okrem iného obdivovať aj už kvitnúcu čemericu purpurovú, typickú predstaviteľku
tunajšej jarnej flóry.
Anton Hasák

Otvorenie turistickej sezóny v regióne Prievidza

TK Horec Partizánske z poverenia KST regiónu Prievidza zorganizoval predposlednú marcovú sobotu regionálne Otvorenie jarnej turistickej sezóny 2019. Tradičné podujatie sa
organizuje každý rok v inej lokalite regiónu.
Miestni prišli pešo i na bicykloch a krátko po
deviatej hodine sa z rýchlika od Prievidze vyrojilo ďalších vyše sto turistov z Prievidze, Novák, Kolačna a iných okolitých obcí.
Na štarte vedľa nedávno osadenej turistickej mapy privítali účastníkov predseda TK
Horec Peter Horváth a predseda regiónu Milan Lomnický. O možnosti plnenia odznaku
100 jarných km informovala Mária Šulková.
Potom sa už dlhý had milovníkov prírody vybral po žltej značke cez námestie ku kostolu a po hrádzi k malému mostíku pri Salaši.
Počasie sa vydarilo a počas celého dňa sa na
nás usmievalo jarné slnko. Účastníci navštívili
Skalnú bránu nad Hlbokým, opekali si slaninku na Kolianovej, nad Brodzanmi si pozreli letohrádok Babylon a na záver sa prešli po chránenom parku. Skalná brána má výšku asi štyri
metre, pre zvýšenie bezpečnosti pohybu sú
tam aj reťaze a priamo pod klenbou sa nachádza schránka s návštevnou knihou, do ktorej
sme spravili spoločný zápis. Letohrádok Babylon dala v roku 1911 postaviť Natália Oldenburgová, pokrvná príbuzná Puškinovej manželky.
Slúžil ako letné sídlo rodiny Gončarovovcov
a v tom čase bol plný Natáliiných obrazov, cenných kníh, vzácneho nábytku, hudobných nástrojov a ďalších diel. Zostala z neho však len
malebná ruina. Kúsok odtiaľ stojí uprostred
lesa novogotický evanjelický kostolík s rodinnou hrobkou Friesenhofovcov a Oldenburgovcov. Chráneným brodzianskym parkom so stáročnými platanmi preteká potok premostený
tromi drevenými mostíkmi. Nebojácne tu pobehujú veveričky, hniezdi vtáctvo od bežných

kačíc po zriedkavejšie volavky. Park patrí k renesančnému kaštieľu, v ktorom sídli Slovanské múzeum A. S. Puškina. Park so vzácnymi
drevinami kedysi skrášľovali aj sochy ruských
a slovenským spisovateľov, vandali sa, žiaľ,
„postarali“, že sú z nich iba torzá. Oveľa zachovalejší boli najstarší účastníci dvadsaťkilometrovej jarnej túry, 85-ročný turista z Prievidze a 80-ročná pani Irena z Partizánskeho.
Veru, keď jar zavolá, tak ani v takomto krásnom veku turisti neobsedia doma.
text a foto: Milan Lomnický

20. valné zhromaždenie KST
V Žiline sa konalo 29. a 30. marca 20. valné zhromaždenie KST. Predseda KST Peter Dragúň v hodnotiacej správe vyzdvihol
nárast členskej základne, finančnú stabilitu organizácie a získanie štatútu národnej športovej organizácie. Valné zhromaždenie (VZ) schválilo rozpočet, povinnosť
všetkých regiónov KST nadobudnúť právnu subjektivitu do 90 dní od termínu konania VZ, prerozdelenie členského na rok
2020 a vstup KST do Slovenského olympijského a športového výboru. Pripomienky a návrhy z podnetnej diskusie sa týkali
práce sekcií, školenia inštruktorov, prípravy zrazových podujatí a možností zlepšenia vzájomnej komunikácie všetkých organizačných zložiek. VZ volilo kontrolnú
komisiu, predsedníčkou zostáva na ďalšie
5-ročné funkčné obdobie Anna Mazániková. VZ zaviazalo výkonný výbor zaoberať sa
pripomienkami a vrátiť sa raz ročne k praxi
rozšírených zasadnutí s predsedami sekcií
a komisií.
(DV)
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