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Program
8.15 hod. – odchod z Vrícka
9.30 hod. – odchod z Fačkovského sedla
12.00 hod. – stretnutie na Kľaku (príhovor zástupcov
  KST – Sekcia pešej turistiky, redakcie 
  časopisu Krásy Slovenska a zástupcu RR 
  KST Prievidza)
14.00 hod. – zostup z vrcholu
16.00 hod. – ukončenie podujatia vo Fačkovskom sedle
 – kultúrny program a odovzdanie štafety 
  podujatia

Výstupové trasy
Základná výstupová trasa A: 
Fačkovské sedlo – Staré cesty – Revánske sedlo – Pod 
skalou – Kľak – a späť. Dĺžka trasy: 9,6 km. Prevýše-
nie: 650 m.
Trasa B: 
Vrícko – Bak – Kľacký vodopád – Pod skalou – Kľak – 
Pod skalou – Revánske sedlo – Staré cesty – Fačkovské 
sedlo. Dĺžka trasy: 11 km. Prevýšenie: 805 m.
Trasa C: 
Vrícko – Bak – Vríčanské sedlo – Ostrá skala – Pod 
Kľakom – Kľak – Pod skalou – Revánske sedlo – Staré 
cesty – Fačkovské sedlo. Dĺžka trasy: 12,6 km. Prevý-
šenie: 880 m.
Individuálna trasa 1: 
Fačkov – Malý Kľak-sedlo – Pod Kľakom – Kľak – Pod 
skalou – Revánske sedlo – Staré cesty – Fačkovské se-
dlo. Dĺžka trasy: 11,7 km. Prevýšenie: 887 m.
Individuálna trasa 2: 
Rajecká Lesná-rázcestie – Široká dolina-ústie – Vrí-
čanské sedlo – Ostrá skala – Pod Kľakom – Kľak – Pod 
skalou – Revánske sedlo – Staré cesty – Fačkovské se-
dlo. Dĺžka trasy: 17,3 km. Prevýšenie: 1 027 m.

Doprava
Do miesta konania stretnutia (Fačkov-
ské sedlo) – pravidelnými spojmi SAD
Zájazdový autobus pre základ-
nú výstupovú trasu A – odchod 
o 8.45 hod. z autobusovej stanice Prie-
vidza, nástupisko č. 11
Zájazdový autobus pre trasu 
B a C – odchod o 7.30 hod. z autobuso-
vej stanice Prievidza, nástupisko č. 11
Poplatok: za dopravu na trasy 3 € 
(v autobuse)

Informácie o ubytovaní
Turistické ubytovanie: bude za-
bezpečené v škole Kľačno (vlastná ka-
rimatka a spací vak)
Stanovanie: vo Fačkovskom sedle
Ubytovanie v škole a stanovanie je po-
trebné nahlásiť do 27. apríla na adre-
se: Mária Šulková, J. Murgaša 14/2, 
971 01 Prievidza, maja.sulkova@gma-
il.com, tel.: 0918 056 249
Samostatné ubytovanie: Fačkov-
ské sedlo, Kľačno, Nitrianske Pravno, 
Prievidza a Bojnice

Všeobecné informácie
Na vrchole Kľaku – pamätný list

Klub slovenských turistov – Sekcia pešej turistiky, redakcia časopisu Krásy Slovenska,   
Regionálna rada KST Prievidza a obec Kľačno pozývajú na 49. stretnutie čitateľov časopisu 
Krásy Slovenska, ktoré sa tento rok uskutoční v sobotu 26. mája na vrchu Kľak v južnej čas-
ti Malej Fatry – Lúčanskej Fatre.

Pozvánka na Kľak
49. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska

stretnutie čitateľov

Kľak
Kľak (1 352 m) je výrazný 

hôľno-skalnatý vrch v hlav-
nom hrebeni južnej časti Lú-
čanskej Malej Fatry. Nachádza 
sa v centre národnej prírodnej 
rezervácie Kľak a patrí do ka-
tastrálneho územia obcí Fačkov 
a Vrícko.

Z Kľaku, na ktorom je umiest-
nený kríž, je kruhový výhľad 
na všetky okolité pohoria. Vďa-
ka nezameniteľnému vzhľadu 
je rozpoznateľný a viditeľný od 
Rajeckých Teplíc až po Bystri-
čany. Pod vrcholom, na zeleno 
značkovanej turistickej trase, 
v minulosti stála horská chata. 
Dôkazom sú pozostatky zákla-
dov a dobová fotografia z roku 
1947 umiestnená na skale. Vr-
cholom Kľaku vedie vyhľadá-
vaný turistický chodník vedú-
ci z Fačkovského sedla smerom 
na sever hlavným hrebeňom 
Lúčanskej Fatry. Pod vrcholom 
v nadmorskej výške 990 m sa 
nachádza Kľacký vodopád.

Prístup na Kľak je možný 
z viacerých strán. Po modrej, 
žltej a červenej turistickej znač-
ke z Rajeckej Lesnej, po modrej 
značke z Fačkova, po žltej znač-
ke z Fačkovského sedla a po ze-
lenej značke z Vrícka.

Fačkovské sedlo
Fačkovské sedlo (802 m) je 

horské sedlo, ktoré tvorí priro-

dzenú hranicu medzi Malou Fatrou na severovýchode a Strá-
žovskými vrchmi na juhozápade. Leží medzi vrchmi Homôľka 
(1 073 m) v Strážovských vrchoch a Reváň (1 205 m) v hlavnom 
hrebeni Lúčanskej Fatry. Sedlo pomenovali podľa obce Fač-
kov ležiacej pod sedlom severným smerom. Neďaleko sedla 
na južných svahoch Reváňa pramení rieka Nitra. Fačkovským 
sedlom prechádza hranica medzi Žilinským a Trenčianskym 
krajom a medzi okresom Žilina a okresom Prievidza. Sedlom 
prechádza dôležitý cestný spoj z hornej Nitry na horné Pova-
žie, presnejšie z Prievidze do Žiliny. Stojí tu pamätník SNP.

V súčasnosti je sedlo významným turistickým strediskom 
letnej i zimnej turistiky s výbornými možnosťami na lyžova-
nie a viacerými ubytovacími a stravovacími zariadeniami. Je 
tu niekoľko zasnežovaných svahov, štyri lyžiarske vleky a sta-
nica Horskej služby. Sedlo je východiskom viacerých turistic-
kých chodníkov a vedie ním Cesta hrdinov SNP (súčasť E8).

Ubytovanie poskytujú dva horské hotely, stravovanie Salaš 
Kľak. V sedle je parkovisko a autobusová zastávka. 2 km juho-
východne od sedla leží menšie rekreačné stredisko so súkrom-
nými chatami a s horským hotelom Reváň.

Fačkovské sedlo a Kľak

Vrchol Kľaku

Kontakty na organizátorov:
Matúš Chovan, tel.: 0905 528 094, 
matus.chovan@gmail.com
Stanislav Vakula, tel.: 0903 575 211, 
stanovakula@gmail.com

Matúš Chovan a Stanislav Vakula
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Klub slovenských turistov

Konferencia Európskej asociácie turistov 
severovýchodného regiónu 2012 
(North-Eastern Regional ERA-EWV-FERP Meeting)

Na podnet Petra Perhalu, predsedu KST, sa v dňoch 
13. až 15. apríla v Bratislave uskutoční Konferencia 
Európskej asociácie turistov severovýchodného regi-
ónu (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, 
Nemecko a Estónsko). Hlavným predmetom rokova-
nia budú najmä otázky týkajúce sa certifikácie znač-
kovaných turistických chodníkov v Európe. 

Európska asociácia turistov (ERA – European 
Ramblers Association), združujúca viac ako 50 turis-
tických organizácií z 28 európskych krajín, vznikla 
v roku 1969. Za hlavný cieľ si stanovila pestovať pe-
šiu a vysokohorskú turistiku, chrániť prírodu a zjed-
nodušovaním pasových a colných predpisov uľahčiť 
cezhraničné putovanie, a tým predovšetkým prispie-
vať k porozumeniu národov. Bola to v pravom zmys-
le slova vizionárska predzvesť a prvé praktické kroky 
k zjednocovaniu Európy. Budovaním siete európskych 
diaľkových značkovaných chodníkov, prekračujúcich 
hranice európskych štátov, združenie vytvorilo ma-
teriálnu bázu potrebnú na naplnenie vytýčených cie-
ľov. KST je platným členom tejto organizácie od roku 
1990. Územím Slovenska prechádzajú tri značkova-
né turistické chodníky európskeho významu (E3, E8 
a I23) v celkovej dĺžke 2 025 km. 

Podobná konferencia sa uskutočnila v roku 1996 
v Jasnej, organizoval ju vtedajší predseda komisie 
značenia Arnošt Guldan. Ďalšou akciou tejto organi-
zácie na našom území bol štafetový pochod EURO-
RANDOS 2001, na ktorom sa zúčastnili mnohé kluby 
a odbory KST, aby o. i. podporili šírenie ideí integrá-
cie Slovenska do európskych štruktúr. Štafetový kolík 
prechodu po trase E3 slovenskí turisti prevzali od poľ-
ských turistov na hraničnom priechode v Suchej Hore 
a asi po 170 km dlhom pochode ho odovzdali českým 
priateľom na hraničnom priechode Makov – Bumbál-
ka. Aj na hraničnom priechode Dukliansky priesmyk 
naši turisti prevzali štafetový kolík pochodu po tra-
se E8 od poľských turistov. Asi po 730 km dlhom po-
chode ho odovzdali rakúskym turistom na hraničnom 
priechode Bratislava – Berg. Záverečný ceremoniál sa 
uskutočnil v Štrasburgu.

Podobnou akciou bolo EURORANDO 2011, ktoré 
zdôrazňovalo význam a dôležitosť vody, životodar-
nej tekutiny ľudstva. Cieľom bolo odobrať vodu zo 
všetkých významných európskych tokov a preniesť ju 
na miesto konania konferencie ERA – do španielskej 
Granady, kde vodu zo všetkých európskych riek vlia-
li do Levej fontány v Alhambre. Vodu zo slovenských 
riek zliali v Holíči 10. júna 2011.

Záštitu nad konferenciou prevzala predsedníčka 
vlády SR Iveta Radičová, 1. podpredseda vlády a mi-

Zo života KST nister dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR Ján Figeľ a primátor hlavné-
ho mesta SR Bratislava Milan Ftáčnik.

(ag) 

Slovenské železnice sa stali 
partnerom KST

Súčasné vedenie Klubu slovenských 
turistov neúnavne hľadá možnosti zís-
kania výhod pre turistov, v prvom rade 
pre držiteľov klubového preukazu, ale aj 
pre neorganizovaných členov turistickej 
obce. V posledný januárový deň predsta-
venstvo Železničnej spoločnosti Sloven-
sko, a. s., (ZSSK) prerokovalo a schválilo 
návrh partnerskej zmluvy ZSSK – KST, 
podľa ktorej môže každý účastník vy-
braných hlavných podujatí KST získať 
zľavu na spiatočnom cestovnom vo výš-
ke 25 percent. Vďaka ústretovosti ZSSK 
mohli výhodu prvýkrát využiť začiat-
kom februára účastníci 7. medzinárod-
ného zimného zrazu turistov v Levoči. 
Zľava platí vo vnútroštátnej preprave 
v 2. vozňovej triede vo všetkých vlakoch 
osobnej dopravy okrem vlakov kategórie 
InterCity. Zľava sa vzťahuje na spiatoč-
ný cestovný lístok zakúpený slovenským 
účastníkom podujatia v ktorejkoľvek že-
lezničnej stanici na Slovensku do cieľo-
vej stanice. Na cestu späť platí zľavne-
ný cestovný lístok len s pečiatkou, ktorú 
účastník získa od usporiadateľa poduja-
tia. V roku 2012 sa bude táto zľava vzťa-
hovať na 11 hlavných podujatí KST.

(dv)

Levoča hostila medzinárodný 
zimný zraz turistov

V dňoch 2. až 5. februára sa v Levoči 
uskutočnil 7. medzinárodný zimný zraz 
turistov (MZZT). Prvý spoločný medzi-
národný zimný zraz Klubu slovenských 
turistov (KST), Klubu českých turistov 
(KČT) a Poľského tovarišstva turisticko-
-poznávacieho (PTTK) bol v roku 2000 
na Kysuciach. Odvtedy zraz každý druhý 
rok pravidelne putuje na Slovensko, do 
Česka a Poľska. Levoča prevzala štafe-
tu v poľskej Bielsko-Bialej a po zraze ju 
odovzdala mestu Králíky na českú stra-
nu česko-moravsko-poľského trojme-
dzia, kde bude 8. MZZT v roku 2014.

Predohrou zrazu v Levoči bolo prijatie 
predstaviteľov KST, KČT a PTTK v repre-
zentačných priestoroch historickej rad-
nice, aby podpísali nový, po dvanástich 

rokoch aktualizovaný štatút MZZT. Podujatie 
sprevádzal silný mráz – teplota sa pohybovala 
od -15 °C až do -28 °C! Domácich organizáto-
rov na čele s Ernestom Rusnákom a ani 1 477 
účastníkov to nezmrazilo, všetko fungovalo, ly-
žiarske i pešie trasy sa hemžili turistami a záu-
jem bol aj o sprievodný kultúrny program. Vlá-
dla tradične družná nálada, veď to bol zároveň 
46. slovenský zimný zraz turistov a stretnutie 
TOM KST. Nasledujúci 47. SZZT bude 17. až 
20. januára 2013 v Oščadnici.

(dv)

KST na januárových veľtrhoch 
cestovného ruchu 

Po dlhšom čase sa KST predstavil na dvoch 
veľtrhoch zameraných na cestovný ruch a tu-
rizmus. Regiontour v Brne a Slovakiatour v Bra-
tislave sme využili na prezentáciu KST vďaka 
dobrej ponuke, ktorá nezaťažila náš rozpočet. 
Do Brna nás pozvali priatelia z partnerského 
Klubu českých turistov. Dostali sme priestor 
v rámci ich veľkoryso riešeného stánku a aj tou- 
to cestou sa im chceme poďakovať za veľmi 
dobré prijatie a podmienky, ktoré nám vytvori-

li. Popri prezentácii poslania, programu, štruk-
túry a hlavných aktivít KST sme mali možnosť 
inšpirovať sa od KČT, ako možno pritiahnuť 
pozornosť veľtržných návštevníkov: v kútiku 
značkárov si ktokoľvek mohol cvične namaľo-
vať turistickú značku. Sekcia mládeže zase po-
núkala zlaňovanie – mohli si ho skúsiť deti už 
od piatich rokov a záujem veru bol veľký. Slo-
vakiatour v bratislavskej Inchebe sme absolvo-
vali vďaka pohostinnosti agentúry Astor, ktorá 
vydáva Cestovný lexikón SR. Aj im ďakujeme 
za prívetivé prichýlenie s možnosťou absolvo-
vať niekoľko užitočných stretnutí.

Do prezentácie KST na oboch veľtrhoch sa 
osobne zapojil predseda KST Peter Perhala 
a v službe sa vystriedali predseda Sekcie jaz-
deckej turistiky Michal Hučko, ktorý sprostred-
koval kontakt na vystavovateľov, predseda pro-
pagačnej komisie Dušan Valúch, pracovníčky 
sekretariátu Ida Ovečková a Anna Luhová, 
v Brne aj predseda Sekcie pešej turistiky Jin-
drich Racek.

Z kontaktu s návštevníkmi sme si odniesli 
poznatok, že mnohým turistika splýva s turiz-
mom. Na veľtrhoch, kde prevažuje propagácia 
turistických cieľov, bolo užitočné predstaviť 
aj klub turistov a vlastnú turistiku ako teles-
ne i duševne aktívnu verziu trávenia voľného 
času, pri ktorej si každý nájde, čo hľadá a po-
trebuje. Niekto výkony a adrenalín, niekto 
skôr poznávaciu činnosť v pokojnejšom tem-
pe, niekto sa zasa nadchne pre dobrovoľníc-
ku, verejnoprospešnú činnosť značkárov. Hoci 
nie sme cestovná kancelária, prezentovali sme 
ubytovacie kapacity našich tatranských chát 
a predstavili celoročný kalendár našich podu-
jatí, program plnenia podmienok na získanie 
OTO a TTO (záznamníky Za krásami Sloven-
ska, Hrady a zámky a Najvyššie vrcholy), naj-
bližší zimný a letný slovenský zraz i celkové vý-
hody a podmienky členstva v KST.

(dv)

Podpisovanie nového štatútu v radnici 
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• RR KST Žiar nad Hronom, OKST Vyhne • Anna 
Gáliková, tel.: 045/6772 440, 0905 796 974, ziman.
milos@gmail.com • Vyhne, pri lietadle o 7.45 hod.

1. 4. 2012 

25. onkokardioturistika, jarná časť – 
56. slávnostné otvorenie 100 jarných 
kilometrov
• 5 až 10 km • RR KST Košice, KT Medicína Košice • 
Karol Jutka, tel.: 0903 625 644, k.jutka@seznam.cz 
• Košice – Baránok o 9.00 hod. 

1. 4. 2012 

Otváranie vodáckej turistickej sezóny,  
100 jarných kilometrov – Hornád
• 24 km • ZWC/WW I, TJ Slávia UPJŠ • Ján Šlauka, 
tel.: 0903 130 424, slauka@iol.sk 

 6. – 7. 4. 2012 

Veľkonočný Hron, splav Heľpa  
– Slovenská Ľupča
• WW II-WW I; Lodenica Štrky • M. Špalková,  
tel.: 0905 504 438

8. 4. 2012 

21. veľkonočný výstup na Ľadonhoru 
• 15 km • RR KST Čadca, Športklub turistiky 
Kysucké Nové Mesto • František Žabka, tel.: 
041/4215 813, 0904 851 972, skt.zabka@inmail.sk,  
www.sktknm.sk • autobusová stanica Kysucké Nové 
Mesto o 8.30 hod. 

9. 4. 2012 

20. šibačkový výstup na hrad Liptov, 
Chočské vrchy
• 14 km • RR KST Liptovský Mikuláš, KST Liptovská 
Teplá a OÚ Liptovská Teplá • Pavol Sitek, tel.: 0908 
861 308, luba0501@gmail.com • hrad Liptov o 11.30 
hod., tombola 

14. 4. 2012

Vinné – Humenné
• 20 km • RR KST Michalovce, KST Turista 
Michalovce • Anton Hasák, tel.: 056/6424 471, 0908 
027 603, antonhasak@pobox.sk.

21. 4. 2012 

13. výstup na Šíp, Šípska Fatra
• 10 km • RR KST Turiec, KST ZTS Martin • 
Vlado Povoda, tel.: 043/4230 771, 0905 484 402, 
povoda@stonline.sk, www.kst-turiec.sk • stanica 
v Stankovanoch po 8.00 hod. 

22. 4. 2012 

34. pochod priateľstva – 7. medzinárodné 
stretnutie turistov SK-HU na Veľkom Miliči 
• 28 km • trasa aj pre cykloturistov • RR KST 
Košice-mesto, TJ Slávia UPJŠ Košice • Peter 
Dombrovský, tel.: 055/6404 474, 0949 720 846, 
peter.dombrovsky@upjs.sk • železničná stanica 
v Slanci o 8.15 hod. 

22. 4. 2012

Oravská cyklotúra Nižná  
– Zákamenné a späť
• 70 km • RR KST Orava, OKST Nižná • Kamil 
Klimčín, Medvedzie 23/15, 027 44 Tvrdošín • 
príchod do Zakamenného asi o 13.00 hod.

Z kalendára KST 

Klub slovenských turistov

Ďalšie podujatia na www.kst.sk

11. 3. 2012 

7. marcový výstup na Veľký Choč 
• 12 km • prevýšenie 800 m • RR KST 
Liptovský Mikuláš, Klub nadšencov amatérskej 
cyklistiky (KNAC) Ružomberok • Róbert Fajta,  
tel.: 044/4322 673, 0907 722 379, www.likavka.sk • 
na vrchole o 11.00 hod. 

17. 3. 2012 

Otvorenie jarno-letnej turistickej sezóny 
2012 – výstup na vrch Zvolen pri príležitosti 
oslobodenia mesta Zvolen
• 9 km • celkové prevýšenie 863 m • RR KST Zvolen, 
KST Pustý hrad Zvolen a mesto Zvolen • Pavel 
Fabian, tel.: 0904 384 554, udrzba@zvolen.sk • 
Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene o 8.00 hod. 

17. 3. 2012 

26. malý malokarpatský fučiak, memoriál 
Rudolfa Korčeka
• 35 km • prevýšenie 1 400 m • KBT Bratislava, KT 
Lokomotíva Bratislava • Jindrich Racek, tel.: 0907 
234 802 • štart: Bratislava-Rača, Nám. A. Hlinku 
7.00 – 8.00 hod. • trasa: Rača – Hrubý Drieňovec – 
Pajštún – Biely Kríž – Rača • cieľ: Biely Kríž, 13.00 
až 15.00 hod. 

17. 3. 2012 

3. z Púchova cez Tri skaly 
 – rozhľadňa Tlstá hora-Dohňany
• 15 km • RR KST Považská Bystrica, KST Púchov • 
Milan Kvasnica, tel.: 0904 717 161, kvasnica.milan@
centrum.sk, www.kstpuchov.sk • plaváreň v Púchove 
o 8.00 hod. 

17. 3. 2012 

Otváranie vodáckej sezóny Morava – Dunaj
• MV KST • Zuzana Hricová, Bratislava, tel.: 02/5341 
4227, hricova@fajnorka.sk

18. 3. 2012 

Odomykanie Manínskej tiesňavy
• 10, 15 km • RR KST Považská Bystrica, KST Manín 
Považská Teplá • Pavol Uriča, tel.: 0908 404 591, 
kst@manin.sk, www.manin.sk. • Kultúrny dom 
v Považskej Teplej, 7.00 až 9.00 hod. 

24. 3. 2012 

45. jarný prechod Silickou planinou
• 13 km • RR KST Rožňava, KST TJ Elán Rožňava 
• Martin Markušovský, tel.: 0907 261 652, 
mmarkusovsky@sny.sk, www.kstelan.estranky.sk • 
autobusová stanica v Rožňave o 8.00 hod. 

24. 3. 2012 

Odomykanie Váhu – splav Vrútky – Strečno
• WW I, Lodenica Štrky • Anton Pilka, tel.: 0907 733 
499, tonopilka@gmail.com

31. 3. 2012 

21. jarné prebudenie v Štiavnických vrchoch

22. 4. 2012 

19. aprílový výstup na Lysú stráž v Spišsko- 
-Šarišskom medzihorí
• 14, 19 km • prevýšenie 460 m, 680 m • RR 
KST Prešov, Klub prešovských turistov • Alena 
Bodnárová, tel.: 051/7715 027, 0915 910 418,  
alenkabalenka@yahoo.fr • konečná MHD č. 14, 
Kanaš o 8.45 hod. • možno si rezervovať ubytovanie 

28. 4. 2012 

37. horská 50-ka cez Volovské vrchy
• od 10 do 50 km • RR KST Košice-mesto, KT 
Víkend Košice • Dušan Fortuna, tel.: 0915 925 984,  
dusan.fortuna@shmu.sk

28. – 29. 4. 2012 

Jarný splav Malého Dunaja
• KST Nová Dedinka • Štefan Polák, tel.: 0904 173 
260, polakpista@gmail.com • hať Nová Dedinka 
o 9.30 hod.

1. 5. 2012 

11. odomykanie Kysuckej brány – výstup na 
Rochovicu
• 15 km • RR KST Čadca, Športklub turistiky KNM 
• František Žabka, tel.: 041/4215 813, 0904 851 972, 
skt.zabka@inmail.sk, www.sktknm.sk • odchod od 
železničnej stanice KNM o 8.00 hod. 

1. 5. 2012 

3. otvorenie vodáckej sezóny – Cirocha, 
Laborec
• 13 km • RR KST Humenné, KST Loko Humenné • 
Dušan Reiser, tel.: 0908 487 485 • trasa: Kamenica 
n. Cirochou – Humenné – Strážske 

5. 5. 2012 

35. magnezitárska 60-ka – odporúčané 
podujatie WWD 2012 na Slovensku (akcia 
IVV) 
• pešie trasy: 10 až 60 km • cyklotrasy: 25 až 70 km • 
RR KST Košice-mesto, ŠK Magnezit Ferona • Štefan 
Kuiš; tel.: 0905 506 764, turistakuko@netkosice.sk, 
www.magnezitferona.info, www.ivv.org

5. – 8. 5. 2012 

Jarný splav tatranských riek Belá  
a Čierny Váh
• 60 km • WW I-III • Ladislav Cechlár, tel.: 0905 931 
010, cechlar@micronic.sk

8. 5. 2012 

30. výstup na Sitno
• 15 km • RR KST Banská Bystrica, KST 
Krupina • Jozef Capuliak, tel.: 0908 288 668,  
capuliak@nlcsk.org, www.krupina.sk • odchod 
autobusu o 8.00 hod. spred MÚ v Krupine, plánovaný 
príchod o 17.00 hod. 

8. 5. 2012 

32. hrebeňom Nízkych Beskýd Kalinov  
– Dukla
• 30 km • RR KST Svidník – Stropkov, KST Beskyd 
Svidník • Michal Hajduk, tel.: 0905 957 123,  
michal.hajduk@t-com.sk

Za Martinom Balogom 
Dňa 11. januára Ing. Martin Balog (nar. 31. 

10. 1948), predseda Regionálnej rady KST 
Vranov nad Topľou, podľahol v boji s ťažkou 
chorobou. Bol dlhoročným značkárom a za-
nieteným organizátorom turistického života 
v okolí Vranova nad Topľou, jedným z prie-
kopníkov destinačného manažmentu na 
východe Slovenska, zakladateľom a dušou 
Združenia cestovného ruchu Ekovalali a via-
cerých ďalších verejnoprospešných aktivít 
v regióne. Združenie Ekovalali za štyri ro-
ky pod jeho vedením zviditeľnilo svoj región 
ako atraktívnu turistickú destináciu. Mar-
tin Balog sa angažoval najmä v pešej turis-
tike a cykloturistike, s jeho menom sú spo-
jené úspešné cyklistické zrazy KST v Bystrej 
(v roku 2002) a na Domaši (v roku 2009), po 
ktorom mu udelili Zlatý odznak Klubu slo-
venských turistov. KST stratil v osobe Mar-
tina Baloga obetavého funkcionára, región 
nadšeného propagátora, rodina obetavého 
manžela a otca. Všetci sme prišli o výborné-
ho priateľa a skvelého človeka. Česť jeho pa-
miatke!

(gs kst)

Odznak 100 jarných kilometrov 2012 

Tradičný turistický 
odznak 100 jarných ki-
lometrov možno získať 
za absolvovanie túr i tu-
ristických vychádzok 
v jarnom období. Ten-
to rok zaznamenáme už 
56. ročník populárnej 
turistickej náborovej 
akcie, ktorej tradícia sa 
začala v roku 1957. V ro-
ku 2012 možno odznak 
plniť od 17. marca do 8. júla. Podmienkou je 
účasť na otvorení jarnej turistickej sezóny v od-
bore či regióne, účasť na jarných vychádzkach 
s vedúcim alebo cvičiteľom alebo pochod v jar-
nom období. Splnenie sa nedokladuje, je osob-
nou cťou každého účastníka.

Cena kovového odznaku 100 jarných kilo-
metrov 2012 je 0,90 €, balné 1,00 €, odznaky sa 
posielajú na dobierku. Poštovné bude účtované 
podľa cenníka Slovenskej, resp. Českej pošty.

Odznak si možno objednať na adrese:
1. ŠK KST Turzovka, Mgr. Vladimír Pekár, 

Stred – 371, 023 54 Turzovka, tel.: 0905 576 
506, e-mail: vladimirpekar@centrum.sk, www.
turistika.e-kysuce.sk.

(vp)


