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9. novembra (Svidník) – stretnutie s RR Svidník-
Stropkov
10. novembra štvorčlenná výprava VV KST mototuristicky 
navštívila vojenský pamätník na Dukle. Potom nasledoval 
presun do Stropkova, odkiaľ vyrážala hlavná skupina 24. 
hviezdicového výstupu na Baňu (526 m) s cieľom pri chate 
KST Slávia Stropkov, ktorú v roku 2010 svojpomocne vybu-
dovali miestni turisti. 

7. december (Zverovka) – stretnutie s RR KST 
Orava
8. decembra sa P. Perhala, M. Heinrich, Z. Jendželovská 
a D. Valúch vybrali na Mikulášske stretnutie v Roháčoch. 
Prechádzka zasneženou Látanou dolinou k útulnej chate, 
patriacej turistom z KST Nižná, navodila predvianočnú ná-
ladu, ktorú umocnil príchod Mikuláša. 

(dv)

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

Zozbierať autentické príbehy z regionálnej histórie sa 
podujal historik Zemplínskeho múzea a popularizátor 
miestnej histórie Martin Molnár. Nadviazal tak na dlho- 
ročných kolegov Vladimíra Sekelu a Mikuláša Jágera, 
s ktorými v roku 2010 spolupracoval na príprave publiká-
cie o michalovských historických príbehoch.

Prvý diel Historických príbehov od schengenskej hrani-
ce, ktorý v roku 2011 zostavovateľsky pripravil so stredo-
školským pedagógom Matejom Starjákom, zaznamenal 
nečakaný úspech. Tvorilo ho štyridsaťtri príbehov súvi-
siacich s históriou obcí v okresoch Michalovce a Sobrance 
od trinástich autorov. Druhý diel je zameraný na Zemplín 
(slovenskú časť historickej Zemplínskej a Užskej župy). 
V roku 2012 totiž uplynulo 90 rokov od definitívneho zá-
niku Zemplínskej župy. Knihu si možno objednať u vyda-
vateľa Zemplín Media so sídlom v Michalovciach (www.
zemplinmedia.sk, hrehovcikova@zemplinmedia.sk).

Anton Hasák

Príbehy od schengenskej hranice (2) 

20. január (Prievidza) – stretnutie 
s RR Prievidza
21. januára sa uskutočnil 37. pochod vďa-
ky SNP Cigeľ – Handlová s rekordnou účas-
ťou 1 400 prezentovaných účastníkov vrátane 
troch členov VV KST, ktorí absolvovali kratší 
variant trasy – výstup na Biely kameň (1 136 
m) vo Vtáčniku. V Cigli delegáciu KST prijal 
starosta Štefan Mjartan.

17. február (Vinné) – stretnutie s RR 
Michalovce
18. februára traja členovia VV KST absolvova-
li s výpravou domácich turistov 8. výstup na 
Zaňovec (507 m) vo Vihorlate, jedno z množ-
stva organizovaných podujatí michalovského 
KST Turista.

23. marec (Rožňava) – stretnutie s RR 
Rožňava
24. marca sa časť VV KST zúčastnila na 45. jar-
nom prechode Silickou planinou. Na podujatí 
sa v priaznivom počasí stretlo asi 250 turistov 
s potešujúco silným zastúpením mládeže.

18. máj (Modra-Harmónia) – stretnutie 
s RR Malé Karpaty
19. mája vyšli členovia VV KST z Piesku na Veľ-
kú homoľu (709 m) v Malých Karpatoch. Na 
10. výročie odovzdania rozhľadne na Veľkej 
homoli verejnosti sa tu zišli desiatky turistov 
a súčasní i minulí primátori Modry a Pezinka. 
Peter Perhala odovzdal zaslúžilým turistom 
plakety a ďalšie čestné ocenenia KST a zagra-
tuloval modranským turistom k 120. narode-
ninám Modranského turistického spolku.

30. jún (Vyhne) – stretnutie s RR Žiar 
nad Hronom
1. júla boli v Hliníku nad Hronom Majstrov-
stvá Slovenska v pretekoch turistickej zdat-
nosti. Za extrémne horúceho počasia štartoval 
aj tím VV KST posilnený o starostu Hliníka 
nad Hronom Dušana Antala. Na vlastnej koži 
sa všetci presvedčili o zaujímavosti a najmä 
náročnosti pretekov turistickej zdatnosti na 
kondíciu i všestranné vedomosti.

13. júl (Martin) – stretnu-
tie s RR Martin
14. júla sa výprava VV KST pri-
dala k účastníkom 2. národné-
ho stretnutia turistov abstinen-
tov – výstupu z Čremošného na 
lúky Čremošnianskych lazov. 
Pôvodne recesný nápad Š. Hu-
dáka zaujal vedúcu abstinent-
ského klubu Nádej z Turčian-
skych Teplíc M. Piliarovú. Ako 
povedala, alkoholik aj absti-
nent sú extrémy, ku ktorým je 
lepšie nepatriť, abstinent ako 
pozitívny extrém si však zaslúži 
rešpekt. 

25. august (Liptovský 
Mikuláš) – stretnutie s RR 
Liptova
26. augusta sa tím členov VV 
KST pridal k početnej skupi-
ne prevažne miestnych turis-
tov, s ktorými absolvovali 21. 
výstup na Pravnáč (1 206 m) 
v Chočských vrchoch.

21. september (Prešov)  
– stretnutie s RR Prešov
23. septembra sa traja členovia 
VV KST P. Perhala, E. Fábryová 
a Z. Jendželovská spolu s člen-
kou RK A. Mazánikovou a pred-
sedom sekcie PT J. Rackom 
zúčastnili na 20. ročníku podu- 
jatia Poznaj vrcholy svojho ro-
diska – Primátorský výstup na 
Stráž (739 m), jednu z troch ne-
vybuchnutých sopiek dotvára-
júcich kolorit krajiny okolo Pre-
šova.

12. október (Veľký Meder) 
– stretnutie s RR Dunaj-
ská Streda
13. októbra z neďalekej Baky 
štartovala 27. podunajská pe-
šia túra, na ktorú sa vydalo 135 
účastníkov, z toho množstvo 
detí a mládeže. VV KST repre-
zentovali P. Perhala a Z. Jen-
dželovská. Trasa medzi vodným 
dielom a starým korytom Du-
naja ukázala, že aj turistika na 
rovine má svoje čaro. Pochod 
spestrila plavba po Bakanskom 
kanáli, pre deti boli pripravené 
súťaže.

Stretnutia výkonného výboru KST  
s regiónmi v roku 2012

Koncom roku 2010 sa začala séria stretnutí výkonného výboru (VV) KST 
s regionálnymi radami (RR) KST. Úvodné s RR KST Bratislava (Klub 
bratislavských turistov) sa uskutočnilo v sídle KST v Bratislave. V roku 2011 
sa v rámci výjazdových zasadnutí VV uskutočnili stretnutia s RR Lučenec, 
Považská Bystrica, Senica, Poprad, Košice-okolie, Trenčín, Banská Bystrica 
a Stará Ľubovňa. V roku 2012 stretnutia pokračovali, pričom snahou predsedu 
KST Petra Perhalu bola aj účasť členov VV na miestnom turistickom podujatí 
z Kalendára KST.

▲ Stretnutie v Modre bolo posledné, na ktorom 
sa zúčastnil dnes už nebohý Arnošt Guldan

▲ Silická ľadnica

▲ Chata v Látanej doline
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50-krát v stope Lyžiarskeho 
prechodu Partizánskou republikou

Oblasť Starohorských vrchov a západnej časti Nízkych 
Tatier v banskobystrickom regióne, v ktorej sa nachádza 
Kalište, Baláže, Špania Dolina, Staré Hory a Donovaly, 
patrí nielen medzi významné lokality baníckej histórie 
Slovenska, ale aj histórie Slovenského národného povsta-
nia, míľnika novodobých dejín Slovenska, vďaka ktoré-
mu jej prisúdili názov Partizánska republika. Doliny 
a horské hrebene tohto územia poskytujú bezprostred-
ný kontakt s historickými pamiatkami spolu s krásny-
mi turisticko-lyžiarskymi zážitkami. Organizátori z KST 
Lokomotíva Banská Bystrica za polstoročie sprístupnili 
Partizánsku republiku tisíckam turistov – lyžiarov z ce-
lého Slovenska i zo zahraničia.

Pred päťdesiatimi rokmi sme symbolicky vytýčili týmto 
územím trasy, po ktorých sa do dnešných dní organizu-
je tradičný Lyžiarsky prechod Partizánskou republikou. 
Časom sa pri ňom vystriedalo veľa mien dobrovoľných 
organizátorov, niekoľkokrát sa menili nástupné trasy 
i cieľové stanice. Boli roky, keď nás bolo len zopár, čo 
sme kreslili bielu stopu dolinami a hrebeňmi tejto časti 
Nízkych Tatier a Starohorských vrchov, boli aj roky ne-
vídaných „masových“ účastí, neskôr sa to ustálilo medzi 
sto až dvesto účastníkmi. Niektoré ročníky boli pozna-
čené rozmarmi počasia a posledné roky i ekonomickou 
situáciou organizátorov i účastníkov.

Trasa jubilejného 50. ročníka Lyžiarskeho prechodu 
Partizánskou republikou povedie z Donovál (960 m) po-
pod Jelenskú skalu cez Katrenku do Španej Doliny (710 
m) a jej dĺžka je 26 km. Lyžiarsku stopu prechodu or-
ganizátori vopred vyznačia a upravia. Pre prihlásených 
účastníkov zabezpečia dopravu osobitnými autobusmi 
z Banskej Bystrice na miesto štartu a z cieľa späť do Ban-
skej Bystrice.

Štart prechodu bude v sobotu 23. februára o 8.45 hod. 
v Donovaloch a cieľ bude v Baníckej krčme na námes-
tí v Španej Doline, kde účastníci dostanú občerstvenie 
a upomienkový odznak. Text propozícií možno nájsť na 
www.turistikalokobb.sk.

Dušan Kaliský

Po stopách Jána 
Kalaša na Lysicu

V prvú novembrovú nede-
ľu sa turisti z Oravy a Liptova 
už tradične vydávajú na Lysicu 
(1 214 m) po stopách nebohého 
Jána Kalaša z Istebného. Tes-
ne pod vrcholom sa zachovala 
útulňa Zmrzliak, ktorú posta-
vil tento veľký milovník príro-
dy s kamarátmi. Kým žil, vždy 
nás v nej rád privítal a počas-
toval nespočetnými historka-
mi najmä o stretnutiach s di-
vou zverou. Chodník na Lysicu 
vedie najprv lúčnym terénom 
a neskôr čoraz strmším zales-
neným svahom. Starším dob-
re padne oddych na prírodných 
lavičkách, ktorých je na trase 
niekoľko.

Na vrchole Lysice je kríž Jima 
Kwakenduša a plechová škatu-
ľa ukrývajúca knihu návštev. 
Turistickou odmenou je pano-
ramatický výhľad na juh – na 
Párnicu a Žaškov, ktoré spája 
rozsiahly masív Šípu. V dohľa-
de je aj Komjatná a vrch Radi-
činá, ktoré ležia pod severným 
úpätím Chočských vrchov na 
rozhraní Liptova a Oravy. Zo-
stúpiť možno späť do Istebné-
ho alebo po okružnej trase do 
Párnice.

Danka Števonková

17. až 20. január
47. Zimný zraz KST  
a stretnutie TOM  
(Oščadnica, podujatie IVV) 

21. apríl
37. Jilemnického jarná 
25-ka (Považská Teplá,
podujatie IVV World Walking 
Day)

25. máj
50. Stretnutie čitateľov 
časopisu Krásy Slovenska
(Veľký Klíž, Michalov vrch, 
Tribeč)

25. až 29. jún 
13. Olympiáda IVV,  
Val Gardena  
(Dolomity – Južné Tirolsko)

27. až 30. jún
46. Zraz vysokohorských 
turistov KST
(Intercamp Tatranec, 
Tatranská Lomnica)

27. až 30. jún
42. Zraz mladých 
vodných turistov KST 
(Červený Kláštor – Dunajec)

30. jún 
Majstrovstvá Slovenska 
v pretekoch turistickej 
zdatnosti (Bratislava)

1. až 7. júl
44. Stretnutie 
turistických oddielov 
mládeže KST (Bratislava)

4. až 7. júl
60. Celoslovenský zraz 
KST 
(Bratislava – Zlaté piesky, 
podujatie IVV)

10. až 14. júl
58. Medzinárodná 
plavba po Dunaji TID – 
slovenský úsek Dunaja 
(štart 22. 6., Ingolstadt/
Nemecko; cieľ 3. 9., Sfantu 
Gheorghe/Rumunsko)

Podujatia KST v roku 2013
1. január            

55. Novoročný výstup na 
Veľký Manín (Považská 
Bystrica, Považská Teplá)

26. január
50. Mestský zimný zraz 

turistov KTMK
(Košice a okolie)          

9. február
40. Zimný prechod 

Kráľovej hole 
(Poprad, Spišské Bystré)                                                            

23. február        
50. Lyžiarsky prechod 

Partizánskou republikou 
(Donovaly – Starohorské 

vrchy)

9. až 10. marec     
50. Zimný prechod 

Kremnickým pohorím 
(Kremnica)

4. máj            
30. Z Polianky do 

Polianky
(Dargovský priesmyk – 

Sečovská polianka)           

1. jún            
40. Trenčianske diaľkové 

pochody
(Trenčín, Biele Karpaty)

1. až 2. jún        
40. Trnavská stovka 

(Trnava)

8. jún            
30. S BEZkou do Malých 

Karpát (Bratislava)

27. júl        
40. Chodníkom Jána 

Vaňu 
(Martin, Žabokreky)

11. august        
45. Letný prechod 

hrebeňom Javorníkov
(Považská Bystrica)

6. október          
40. Pochod Dukla – 

Svidník (Svidník)

25. – 26. október
30. Prechod Veľkou 

Fatrou (Belá-Dulice)

17. august
Národný výstup  
na Kriváň
(otvorenie 16. 8., mesto 
Vysoké Tatry, ukončenie  
17. 8., ATC Račkova dolina)

22. až 25. august
35. Zraz cykloturistov 
KST 
(Piešťany – Sĺňava, podujatie 
IVV)

29. august až 1. september
45. Tatranský okruh 
vodákov KST 
(Liptovský Hrádok, 
splavovanie riek Belá, Váh, 
Čierny Váh, Dunajec, Orava)

14. september 
Európsky deň turistiky 
EWV
5. Stretnutie priaznivcov 
KST
5. Memoriál Louisa Crosa
(Malá Čierna pri Rajci, 
hviezdicový výstup  
na Marek, Strážovské vrchy)

27. september
Svetový deň cestovného 
ruchu
(Deň otvorených dverí v sídle 
KST)

5. október
44. Vodácky maratón  
a plavba troch generácií  
– Hornád 2013 
11. Memoriál E. Fehera
(Malá Lodina – Veľká 
Lodina – Kysak –  Košice 
– Ťahanovský most – Pri 
súdkoch) 

30. november
33. Festival Ľudia a hory
(Turčianske Teplice – Kino 
Turiec, audiovizuálne 
projekcie renomovaných 
domácich i zahraničných 
filmárov)
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Podrobnejšie informácie a kontakt na organizátorov:  
Kalendár podujatí KST 2013, www.kst.sk

Význam
né podujatia 
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Pozvanie do Kysúc 
47. zimný zraz KST a stretnutie TOM
Klub turistov Kysúc spolu s obcou Oščadnica pozývajú milovníkov 
zimnej turistiky na 47. zimný zraz KST a stretnutie TOM. Toto významné 
turistické podujatie sa uskutoční od 17. do 20. januára v Oščadnici. 
Na účastníkov čakajú malebné Javorníky, Kysucké Beskydy a Kysucká 
vrchovina a množstvo historických, kultúrnych či technických pamiatok 
a pamätihodností v okruhu do 30 km od Oščadnice.

Z trasy lyžiarskeho prechodu Kysuckou vrchovinou, 
v popredí Vreteň, vzadu Brodnianka a Rochovica

Lyžiarske trasy 
Turisti – lyžiari si na Kysuciach nájdu celú pale-
tu možností. 

Čadca je nástupiskom na hrebeň Javorníkov, 
ktorým vedie červeno značkovaná beskydsko-ja-
vornícka magistrála, od Husárika cez Vrchrieku 
(obľúbený kopec kysuckých turistov, býva tam aj 
otvorenie 100 jarných kilometrov) cez Semeteš 
a Melocik až na Kasárne. Kysucké Nové Mesto 
je nástupiskom na 35 km dlhý prechod Kysuc-
kou vrchovinou s výraznou Ľadonhorou (999 
m). Oščadnica, Skalité a Stará Bystrica sú nástu-
piskom na hrebeň Kysuckých Beskýd na hranici 
s Poľskom, kde sa vypína aj najvyšší vrch Kysúc 
– Veľká Rača (1 236 m) s krásnym kruhovým 
výhľadom na široké okolie – Moravsko-sliezske 
Beskydy, Javorníky, Malú Fatru a Západné Tat-
ry. Je to i východisko na bežkárske trasy kysuc-
kej lyžiarskej magistrály, ktorá čaká na účastní-
kov zimného zrazu v Oščadnici. Aj cyklistickú 
trasu z Krásna nad Kysucou do Vychylovky po 
trase bývalej lesnej železničky v zime využívajú 
lyžiari na bežkách. Oblasť máva dobré snehové 
podmienky po celú zimu.

47. zimný zraz KST a stretnutie TOM
Na ubytovanie účastníkov 47. zimného zra-
zu KST sú k dispozícii penzióny roztrúsené 
po celej Oščadnici. Mládež z TOM a záujem-
covia o lacnejšie ubytovanie môžu využiť 
ubytovanie v triedach základnej školy v cen-
tre obce. Takmer všetky zariadenia budú po-
skytovať aj stravovanie.

Slávnostné otvorenie zrazu sa uskutoční vo 
štvrtok 17. januára o 19.00 hod. na námestí 
Martina Bernáta. Otvárací a záverečný cere-
moniál spestrí kultúrny program. V piatok 
večer sa v rímskokatolíckom Kostole Nane-
bovzatia Panny Márie uskutoční organový 
koncert, slávnostnému ukončeniu zrazu bu-
de v sobotu večer predchádzať Svätá omša. 
Veselou rozlúčkou s podujatím bude tradič-
ný papučový bál.

Všetkým účastníkom zimného zrazu na 
Kysuciach prajeme v mene organizátorov 
príjemný pobyt a čo najviac nezabudnuteľ-
ných zážitkov v prekrásnej kysuckej príro-
de.

František Žabka


