KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

Zo života KST

Uzamykanie rozhľadne

Hlavné podujatia KST v roku 2019
14. – 17. február
16. český zimný zraz KČT, 52. zimný
zraz KST – Police nad Metují (CZ)
KČT – Sekcia LT, miestni organizátori
a spoluorganizátori, KST – Sekcia LT
● Lubomír Škumát, tel. 0908 126 938,
lubomir.skumat@gmail.com, www.kct.cz
24. – 26. máj
56. stretnutie čitateľov časopisu
Krásy Slovenska – Kráľová Studňa,
Veľká Fatra
KST – Sekcia VT PT, redakcia Krásy
Slovenska, KST Lokomotíva Banská
Bystrica, R KST BB ● Dušan Kaliský,
tel.: +421 905 804 821,
turistika.loko.bb@stonline.sk,
www.turistikalokobb.sk,
www.krasy-slovenska.sk
20. – 23. jún
48. zraz mladých vodných turistov
KST na Dunajci – Červený Kláštor
KST – Sekcia VT ● Jozef Šoffa, tel.: +421
903 638 619, jozosoffa@gmail.com,
www.kajakar.sk
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27. – 30. jún
52. zraz vysokohorských turistov KST
– Tatranská Lomnica
KST – Sekcia VT VhT ● Mikuláš Letavay, tel.:
+421 905 319 828, mikulas.let@gmail.com

1. – 7. júl
50. stretnutie turistických oddielov
mládeže KST – Košice
KST – Sekcia VT mládeže, KVT Košičan
a KT Víkend Košice, R KST Košice (KTMK)
● Renáta Michnová, tel.: +421 907 277 074,
zrazkstkosice@gmail.com,
www.zrazkstkosice.com
4. – 7. júl
66. celoslovenský zraz Klubu
slovenských turistov – Košice
KST – Sekcia VT PT, KVT Košičan a KT
Víkend, R KST Košice (KTMK), mesto
Košice ● Renáta Michnová, tel.: +421 907
277 074, zrazkstkosice@gmail.com,
www.zrazkstkosice.com
10. – 14. júl
64. medzinárodný splav Dunaja
– TID, slovenský úsek Bratislava
– Štúrovo
štart: 22. jún, Ingolstadt (Nemecko),
cieľ: 5. september, Sfântu Gheorghe
(Rumunsko). KST – Sekcia VT VT/výbor tid.
sk a medzinárodná komisia KST
● Adam Bárány, tel.: +421 911 775 018,
barany46@gmail.com, www.tid.sk
20. júl
5. stretnutie turistov a horskej služby
na Chate M. R. Štefánika

V sobotu 17. novembra sa na Veľkom Lopeníku za nádherného slnečného počasia konalo 13. symbolické uzamykanie rozhľadne. Na
podujatí sa zúčastnilo takmer 500 turistov
z oboch strán slovensko-moravskej hranice.
Tradične Biely (Bílý) Karpat veľkým kľúčom
„uzamkol“ rozhľadňu a potom už nasledovali vystúpenia ľudovej muziky Pajtáš a viacerých heligonkárov. Samozrejme, štrngalo sa
pohárikmi s rôznymi skvapalnenými ovocnými produktmi, ktorých bolo po bohatej úrode neúrekom. Za výbornej dohľadnosti sa dali z rozhľadne obdivovať až 90 km vzdialené
končiare Malej a Veľkej Fatry, Lysej hory, Radhošťa, Kremnických vrchov, Kľaku, Strážova,
Vtáčnika a, samozrejme, Považského Inovca,
Veľkej Javoriny, Vršatca, Veľkého Tribeča či
Zárub. Keby nebol 145 km vzdialený Praděd
v Jeseníkoch zahalený oblačnosťou, bolo by
Spomienka na Milana Rastislava Štefánika.
KST – Sekcia VT PT, Spoločnosť M. R.
Štefánika Liptovský Mikuláš, OÚ
a Železiarne Podbrezová, mesto Brezno, HS
Nízke Tatry-juh, mikroregión Chopok juh
● Milan Kováčik, tel.: +421 948 520 264,
kovacik.brezno@gmail.com, www.kst.sk
16. – 18. august
Národný výstup na Kriváň,
ATC Račkova dolina
KST – Sekcia VT PT, RR KST Liptov, Matica
Slovenská, mesto Liptovský Mikuláš, mesto
Vysoké Tatry, obec Pribylina ● Ján Lupták,
tel.: +421 911 207 728, janoluptak@gmail.com

vidieť aj tento najvyšší vrch Moravy. S nástupom zimy a ňou sľubujúce ešte krajšie výhľady na zasnežené končiare hôr budú môcť návštevníci rozhľadne po dlhšom čase pozorovať
aj Babiu horu či Pilsko na slovensko-poľskej
hranici či Roháče.
Jaroslav Struhár
13. – 14. september
Majstrovstvá Slovenska v turisticko-orientačnom behu (TOB) – Častá/
Červený kameň KST – Sekcia VT mládeže
● Ľubomír Calpaš, tel.: +421 903 450 518,
lubomir.calpas@centrum.sk
21. september
Európsky deň turistiky, 11. stretnutie
priaznivcov KST – Turie, s výstupom
na Čipčie, Lúčanská Malá Fatra
KST – sekcia PT, RR KST Žilina, OKST
Turie ● Pavol Tandara, tel.: +421 917 421
740, pavoltandara@gmail.com

29. august – 1. september
41. zraz cykloturistov KST
– Ružomberok
KST – Sekcia VT CT, KNAC Ružomberok,
R KST Liptov, mesto Ružomberok
● Róbert Fajta, tel.: +421 907 227 379,
fajtabra@mail.t-com.sk

19. október
Lesníckym chodníkom Jozefa Dekreta
Matejovie, 6. ročník – Bardejovské
kúpele
KST – Sekcia VT PT, LESY SR, š. p./
LDM Zvolen, RR KST Bardejov ● Miriam
Turayová, tel.: + 421 918 828 704, miriam.
turayova@lesy.sk, www.lesy.sk

5. – 8. september
3. medzinárodný letný zraz turistov
krajín V4 (MTSZ, PTTK, KST, KČT) –
Verőce/Csattogó völgy
Oblasť Duna-kanyar, údolie Csattogó medzi
Kismaros a Verőce (Maďarsko). Magyar
Természetjáró Sszövetség (MTSZ), KST –
medzinárodná komisia ● Dušan Valúch,
tel.: +421 908 733 781, ustredie@kst.sk

30. november
39. festival Ľudia a hory – Turčianske
Teplice, Kino Turiec.
Audiovizuálne pásma o aktivitách ľudí
v horách, medzinárodná účasť. KST – Sekcia
VhT, KST Diviaky a Mesto Turčianske
Teplice ● Drahuša Borcovanová, tel.: +421
907 508 671, drahusa.borcovanova@gmail.
com, www.turciansketeplice.sk

73

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

Už tretíkrát sa v Tatrách stretli gorali z vyše 40 obcí
V Starom Smokovci sa začiatkom
septembra 2018 uskutočnil tretí ročník podujatia Goral na gory. Organizátorom akcie bola nezisková organizácia Obnova kultúrnych tradícií
z obce Hniezdne, ktorá aj takýmto
spôsobom spojila goralov nielen zo
slovenských regiónov, ale aj z moravsko-sliezskeho regiónu a Poľska.
Goral na gory prilákal aj priaznivcov goralského folklóru a tradičných
remesiel.
Stretnutie goralov sa začalo už za
skorého, slnkom zaliateho tatranského rána svätou omšou v Kostole
Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Atmosféru umocňovala i prítomnosť relikvie svätého Jána Pavla II,
ktorá bola zapožičaná exkluzívne na
túto akciu. Po požehnaní relikviou
nasledoval výstup na Hrebienok, kde
sa už tradične uskutočnilo pasovanie
za priateľa goralov.
Kultúrny program pokračoval
v starom amfiteátri v Starom Smokovci. Bohatý bol nielen množstvom účinkujúcich, na scéne sa
ich vystriedalo až 350, ale aj rozmanitosťou prezentovaných zvykov
a goralskej kultúry zo Spiša, Kysúc,
Liptova, Oravy, Poľska a Moravy.
Návštevníci mohli nazrieť do výroby

tradičných ľudových remesiel ako výroba fujár, perníkov, šitia goralských krojov, rezbárstva a košikárstva.
Pre Goralov sú typické aj tradičné jedlá, ktoré účastníci mohli ochutnávať počas celého podujatia. Goralskú
gastronómiu predstavili zástupcovia z mnohých obcí,
ktorí navarili špeciality ako kapušňoky, chutné kysnuté
koláče i džadky.
Obavy organizátorov sa však nakoniec naplnili a potvrdila sa stará pravda, že počasiu človek nerozkáže.
Dážď však neodradil od zábavy a Goral na gory pokračoval napriek nepriaznivému počasiu. Organizátorom
sa tak už tretíkrát podarilo vytvoriť jednu veľkú goralskú rodinu, ktorá si ako celok spomenula na svojich
predkov, a tým udržala ich odkaz živý.Goral, vracaj do
hal i o rok.
Daniel Duračinský

Patrik Slanina: Červená
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Cesta hrdinov SNP – takmer 800 km dlhá, červenou farbou
značená turistická trasa z Dukly na Devín, najdlhšia značená
turistická magistrála naprieč Slovenskom – veľký sen a výzva
pre mnohých milovníkov turistických dobrodružstiev. Nie je
veľa tých, ktorým sa podarilo absolvovať celú trasu na jeden záťah. O jej kráse i nástrahách hovorí autentické svedectvo tých,
ktorí mali dosť odvahy, vytrvalosti, elánu a sebazaprenia, aby
vyštartovali z Duklianskeho priesmyku a pešo cez hory prišli
až k sútoku Moravy a Dunaja pod hradom Devín. Bohato ilustrovaná kronika tridsaťdňového úspešného putovania Patrika Slaninu a jeho priateľky Dominiky po Ceste hrdinov SNP
v máji 2016 je pútavým opisom denných radostí i strastí, ktoré
turistovi prináša takáto veľká turistická výzva. Denník zaujme
každého vyznávača turistických expedícií. Mnoho praktických
informácií a podnetov ocenia najmä tí, čo by si to radi skúsili. Text dopĺňajú prehľadné mapky a viac ako stovka fotografií.
Zápisky z prechodu najdlhšou turistickou trasou Slovenska s názvom Červená vydala
Matica Slovenská v tvrdej väzbe vo formáte A5 a v plnofarebnom prevedení.
(dv)

Kalendár podujatí KST 2019
Nový rok tradične vítame aj vydaním aktuálneho kalendára podujatí. Každoročne sa ho
snažíme skvalitniť aj na základe vašich pripomienok. Tento rok v ňom nájdete:
• viac ako 400 turistických podujatí na území Slovenska, na ktorých vždy radi privítame
aj nečlenov KST,
• pohľad na aktivity Klubu slovenských turistov (predstavujú sa sekcie, organizačne
a metodicky usmerňujúce aktivity v jednotlivých odvetviach – turistika podľa
presunových prostriedkov, turistika mládeže, turistické značenie, história turistiky),
• zoznam miestnych klubov KST v regionálnom členení, kontakt
na všetkých 390 klubov,
• návod, ako sa stať členom KST, prípadne ako založiť klub KST
vo vašej obci,
• podrobnú informáciu o výhodnom celoročnom cestovnom
poistení členov KST v poisťovni UNION,
• prehľad turistických ubytovacích zariadení v SR, ČR a v rakúsku
poskytujúcich členom KST zľavu z ceny ubytovania,
• ďalšie výhody a zľavy pre členov KST,
• užitočné informácie a kontakty,
• krásu turistiky a Slovenska vo fotografiách členov
facebookovej skupiny KST, ktorá má už takmer 20 000 členov!
Kalendár distribuujeme v limitovanom počte do všetkých
miestnych odborov a klubov KST. Je možnosť objednať si kalendár
aj individuálne.
Objednávky: ustredie@kst.sk, distribúcia: január 2019
Cena kalendára je 4 € (vrátane poštovného).
				

(dv)

V KST vznikla Sekcia histórie turistiky
Na 19. valnom zhromaždení KST v Martine bol schválený návrh Ing. Miroslava Herchla na vytvorenie novej sekcie KST – Sekcie
histórie turistiky na Slovensku. V decembri
2018 sa v Banskej Bystrici konal jej ustanovujúci aktív.
Úlohou sekcie bude dbať o zachovanie kolektívnej pamäti turistickej organizácie – zhromažďovať zaujímavé dokumenty regionálneho i celoslovenského významu
a postupne vytvárať databázu viacerých tematických okruhov a prezentovať ju na webovej stránke sekcie v rámci stránky KST, v médiách či publikáciách. Vo viacerých regiónoch
máme zanietených znalcov a dokumentaristov histórie turistiky, ktorí budú tvoriť jadro
sekcie. Založením sekcie by sme chceli venovať viac pozornosti archivovaniu aj súčasného turistického diania na úrovni klubov a zapájať do tejto činnosti aj mladšiu generáciu.
Pestujme si hrdosť na významné udalosti zo
života turistických spolkov, turistických objektov i osobností od počiatku organizovanej turistiky na našom území. Nová sekcia
môže svojimi aktivitami objaviť, zachrániť

a sprístupniť veľa cenných dokumentov, či už
písomností, fotografií, alebo trojrozmerných
artefaktov a sprístupniť ich v digitálnej forme širokému okruhu záujemcov.
Hlavným zámerom sekcie je preto centrálna evidencia o existencii, zdroji či mieste uloženia dokumentov, získanie kópií alebo informácií od terajších majiteľov. Získané
materiály by v budúcnosti mohli tvoriť základ múzea organizovanej turistiky na Slovensku. Ak ste ochotní odovzdať informácie
o zaujímavých materiáloch, ktoré vlastníte,
prípadne poskytnúť ich kópie v elektronickej forme alebo, naopak, potrebujete určité informácie z histórie turistiky regiónu či
celoslovenského významu získať, neváhajte
kontaktovať predsedu novozriadenej sekcie.
Sekcia bude pravidelne prostredníctvom delegovaných stálych členov aktívu informovať
región o nových zisteniach a cez nich dopĺňať
údajmi centrálnu evidenciu.
Kontakt: Ing. Miroslav Herchl, predseda
Sekcie histórie turistiky KST, tel.: + 421 903
447 674, miroslav.herchl@gmail.com
(dv)
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