Zo života KST
Stretnutie na Štefáničke
Nielen kultúrne a športové podujatia
toto leto skomplikovala koronakríza.
Veľký otáznik visel aj nad organizovaním turistických výstupov či stretnutí.
Turisti a priatelia Spoločnosti M. R.
Štefánika sa pravidelne stretávajú na
chate pomenovanej po ňom tesne
pod hrebeňom Ďumbiera pri príležitosti jeho narodenín.
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ohtoročné stretnutie bolo naplánované v celoslovenskom turistickom kalendári na
18. júla. Organizátori sami nevedeli, či sa
podujatie bude môcť uskutočniť, no nakoniec sa
rozhodli, že stretnutie v réžii Milana Kováčika len
presunú o týždeň neskôr na sobotu 25. júla.
Podujatie začal organizovať Miestny klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
už v prvom roku svojho založenia v roku 2011 pri
príležitosti 131. výročia narodenia Štefánika, politika, astronóma, vojenského letca a najvýznamnejšej osobnosti slovenských dejín.
Chata pod Ďumbierom nesie hrdo v názve jeho
meno od 12. mája 1990, kedy bola odhalená tabuľa s novým názvom chaty. Organizačne sa na
slávnostnom akte podieľali priatelia Spoločnosti
M. R. Štefánika z Brezna a Liptovského Mikuláša.
Chata mala významné poslanie aj za Slovenského
národného povstania ako základňa partizánov.

78

Nepriateľské vojská ju síce zničili, ale po
vojne bola obnovená a upravená.
Významným medzníkom stretnutí bol
rok 2014, keď sa k nim pridal Klub slovenských turistov, ktorý je majiteľom chaty, a tiež Obecný úrad Podbrezová. Takto
sa termín stretnutia dostal do celoslovenského kalendára KST ako jedno z hlavných
podujatí. Tým ešte viac získalo na význame a dôležitosti, čo sa prejavilo hlavne hojnou účasťou turistov, nielen z Horehronia
a Liptova, ale aj z celého Slovenska, ktorí
privítali možnosť vystúpiť aj na najvyšší
končiar Nízkych Tatier – Ďumbier.
Tohtoročné stretnutie zorganizovali
miestne kluby Spoločnosti M. R. Štefánika
v Brezne a Liptovskom Mikuláši. Významnými spoluorganizátormi za posledné tri
roky boli Klub slovenských turistov, obec
Podbrezová a Železiarne Podbrezová, Horská služba Nízke Tatry – juh, mesto Brezno
a samotná Chata gen. M. R. Štefánika.
Podujatie sa nieslo v duchu 140. výročia
narodenia generála Štefánika a moderovala ho Dominika Predajnianska. Po položení
kvetov k pamätnej tabuli sa k účastníkom
prihovorili primátor Brezna a predseda
Klubu SMRŠ v Brezne Tomáš Ábel a predseda Spoločnosti M. R. Štefánika Peter Novotňák. V programe nechýbal už tradičný
prednes básní v podaní Kvetky Staroňovej.
V éteri zazneli aj piesne dychového orchestra Ministerstva vnútra SR a Zboru slovenských učiteľov.
Účastníkom budú slávnostné chvíle pod
Ďumbierom pripomínať účastnícke listy.
Tohtoročnému podujatiu prialo aj počasie (v pôvodne plánovanom termíne boli
búrky).
text: Ivan Bubelíny, foto: Peter Urban

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

4. letný zraz turistov V4 v Bieszczadach
V roku 2016 sa z iniciatívy Klubu českých turistov začala písať história medzinárodných
letných zrazov turistov z krajín Vyšehradskej
švorky (MLZT V4) – Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska. Prvý ročník hostili moravské
Ostravice, druhý bol u nás na Duchonke, tretí pripravili maďarskí partneri v dunajskom
ohybe v lokalite Verőce-Kismaros a na rade
sú teraz naši poľskí priatelia.
Prvé prípravné stretnutie spoluorganizátorov 4. ročníka MLZT V4 Bieszczady 2021 sa

konalo 4. augusta v priestoroch Centrály horskej turistiky (COTG) PTTK v Krakove. Predseda PTTK Jerzy Kaplon predstavil svojich kolegov, ktorí budú najviac zapojení do prípravy:
Jaroslava Dabrowského, povereného koordináciou PTTK-KST-KČT-MTSZ, Józsefa Szymbaru, manažéra ubytovacích zariadení PTTK
Bieszczady, a Stanislawa Sieradzkého, predsedu PTTK región Sanok. KČT zastupovali Zdeněk Cabalka a Mojmír Nováček, KST Anna
Krištofová a Dušan Valúch. Zrazovým centrom
bude mestečko Ustrzyky Górne v juhovýchodnom cípe Poľska. Od trojhraničného bodu na
Kremenci je vzdialené asi ako Nová Sedlica na
slovenskej strane. Termín zrazu je plánovaný
na 2. až 5. 9. 2021, ubytovať sa bude možné deň
vopred.
Malebné Bieszczady sľubujú pestrý turistický program – popri pešej turistike je v pláne
cykloturistika, vodná i jazdecká turistika. Propozície vrátane prihlášky a informácií o cenách
budú na webe k dispozícií koncom tohto roku.
Skupinoví aj individuálni záujemcovia sa budú
prihlasovať cez národné centrály.
DV

Nová publikácia na knižnom trhu
Po dvoch rokoch trpezlivej práce zostavovateľov uzrela
svetlo sveta publikácia Na dvoch kolesách, s podtitulom Slovenské cykloturistické zrazy 1978 – 2019. Publikácia vo formáte A4 na 164 stranách mapuje všetky zrazy organizované
v rámci VZT SÚV ČSZTV (roky 1978 – 1990) a Klubu slovenských turistov (1991 – 2019) od prvého zrazu v Novej Stráži
pri Komárne až po 41. v Ružomberku. Ku každému ročníku
sú pútavou beletristickou formou podané údaje o mieste zrazu, organizátoroch, členoch organizačného štábu, programe,
ako aj popisy trás, počty účastníkov a zaujímavosti z priebehu zrazu. Texty sú doplnené početnými fotografiami, citátmi
z propozícií a spomienok účastníkov, zobrazeniami odznakov, pečiatok a nálepiek. Popisy fotografií obsahujú aj mená zobrazených aktérov, čo umožní účastníkom zrazov oživiť
zážitky spred mnohých rokov, aj si pripomenúť svojich priateľov v priestoroch zrazov alebo
priamo „v akcii“ na bicykli. Zhromaždiť takéto množstvo, prevažne už historických materiálov a svedectiev by nebolo možné bez prispenia desiatok ochotných účastníkov i organizátorov cyklistických zrazov. Preto ich v úvode publikácie uvádzame a vyslovujeme im poďakovanie aj touto cestou. Rovnako ďakujeme Klubu slovenských turistov za finančný príspevok
na náklady spojené s vydaním knihy. Veríme, že sa publikácia stretne s priaznivým ohlasom
a bude nielen pripomenutím si príjemných spoločných dní dávno minulých, ale aj inšpiráciou
pre nových potenciálnych organizátorov, aby sa túto tradíciu stmeľovania cykloturistov KST
na spoločných zrazoch darilo udržiavať i naďalej.
Ernest Rusnák, Miroslav Herchl
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