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Zo života KST
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

Oščadnica 

roztvára svoju náruč
Obec Oščadnica a regionálna rada KST Čadca 

v spolupráci so strediskom Snowparadise Veľká 
Rača pripravujú v dňoch 25. až 28. januára 2018 
veľké medzinárodné stretnutie priaznivcov 
zimnej turistiky – 51. zimný zraz KST a stretnu-
tie TOM a zároveň 10. medzinárodný zimný zraz 
turistov. Srdečne Vás pozývame!

Podujatie sľubuje bohatý turistický aj kultúr-
ny program. Slávnostné otvorenie bude vo štvr-
tok 25. januára o 19. hod. v centre obce na Ná-
mestí M. Bernáta. V piatok večer sa o 18. hod. 
v miestnom rímsko-katolíckom kostole usku-
toční organový koncert. Plánuje sa premieta-
nie horských filmov a diskotéka na snehu. Sláv-
nostnému ukončeniu zrazu v sobotu večer bude 
predchádzať svätá omša v rímsko-katolíckom 
Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Po odo-
vzdaní zrazových štafiet budúcim organizáto-
rom sa rozprúdi tradičný papučový bál.

V okolí Oščadnice organizátori pripravia bež-
kárske, pešie a skialpinistické trate. Pre regis-
trovaných účastníkov bude bezplatne premávať 
kyvadlová autobusová doprava na trase Oščad-
nica – Stará Bystrica. Zaujímavou súčasťou zra-
zu bude stretnutie turistov na trojmedzí, kde sa 
stretajú hranice Slovenska, Česka a Poľska. 

Ubytovať účastníkov zrazu sú pripravené 
penzióny roztrúsené po celej Oščadnici. Turis-
tické oddiely mládeže a záujemcovia o lacnej-
šie ubytovanie môžu využiť ubytovanie v trie-
dach základnej školy v centre obce. Takmer 
vo všetkých zariadeniach bude zabezpečené aj 
stravovanie.

Veríme, že si všetci prídu na svoje a spoloč-
ne prežijeme nezabudnuteľný predĺžený víkend. 
Všetky informácie, ako i podrobný harmono-
gram hlavných a sprievodných akcií nájdete na 
internetovej stránke www.oscadnica.sk.

Ing. Marián Plevko, 
starosta obce Oščadnica

Je to i východisko na bežkárske trasy Kysuckej 
lyžiarskej magistrály. ktoré sú súčasťou zim-
ného zrazu v Oščadnici. Okrem hrebeňových 
magistrál sa v zime dajú využiť na bežkova-
nie aj nové, údolné cykloturistické trasy, napr. 
z Krásna nad Kysucou do Vychylovky po trase 
bývalej lesnej železničky.

Medzi obľúbené túry Kysučanov patrí vý-
stup na rozhľadne – na Marťakovský vrch nad 
Zákopčím, Bobovec nad Starou Bystricou, Ka-
menité nad Turzovkou. Unikátom na hrebeni 
Javorníkov je galéria v prírode, ktorá svojím 
rozsahom, dĺžkou a nadčasovým posolstvom 
umeleckých diel nemá obdobu nielen na Slo-
vensku, ale snáď ani v celej Európe. Sú tu diela 
z dreva i kameňa od kysuckých maliarov a so-
chárov na motívy kysuckej histórie a mytoló-
gie. Nachádzajú sa na všetkých významných 
a uzlových miestach a postupne pribúdajú 
ďalšie. Raritou je aj prvý Slovenský orloj na re-
konštruovanom námestí v Starej Bystrici. Vo 
Vychylovke sa nachádza Múzeum kysuckej de-
diny, súčasťou skanzenu je historická úvraťo-
vá lesná železnička patriaca medzi technické 
pamiatky európskeho významu – s podobným 
systémom prekonávania výškových rozdielov 
sa dá stretnúť iba v čílskych Andách. Obľú-
beným turistickým cieľom nielen našich, ale 
aj českých a poľských turistov je trojmedzie 
Slovenska, Česka a Poľska – pekne upravené 
miesto, prístupné zo slovenskej strany od ob-
ce Čierne. 

Všetkým účastníkom zimného zrazu na Ky-
suciach prajeme príjemný pobyt a čo najviac 
pekných a nezabudnuteľných zážitkov v lone 
prekrásnej kysuckej prírody.

František Žabka, 
predseda Klubu turistov Kysúc

 
 

Klub turistov Kysúc spolu s obcou Oščadni-
ca pozýva milovníkov zimnej turistiky na 51. 
zimný zraz KST a stretnutie turistických od-
dielov mládeže a 10. medzinárodný zimný zraz 
turistov KST, KČT a PTTK. Toto významné tu-
ristické podujatie sa uskutoční od 25. do 28. 
januára 2018 v Oščadnici.

Pozývame do regiónu, kde z geografického 
hľadiska dominujú Javorníky, Kysucké Bes-
kydy a Kysucká vrchovina. Zalesnené kopce 
pretína hustá sieť vyznačených turistických 
chodníkov pre pešiu turistiku, cykloturistiku 
a lyžiarsku turistiku. Napriek nie príliš veľkej 
nadmorskej výške zvyknú tu byť dobré sne-
hové podmienky počas väčšej časti zimy a sú 
tu trasy s krásnymi výhľadmi. Kysuce ma-
jú množstvo historických, kultúrnych a tech-
nických pamiatok a pamätihodností, pričom 
množstvo dostupných turistických cieľov je 
v okruhu do 30 km od Oščadnice. 

Čadca je nástupným miestom na hrebeň 
Javorníkov, ktorým vedie červeno značená 
Beskydsko-Javornícka magistrála od Husári-
ka cez Vrchrieku, Marťakovský vrch (obľúbe-
ný kopec kysuckých turistov, tu býva otvore-
nie 100 jarných kilometrov), Semeteš, Melocik 
až na Kasárne. Kysucké Nové Mesto je nástup-
ným miestom na prechod Kysuckou vrcho-
vinou s celkovou dĺžkou 35 km a dominan-
tou Ľadonhorou (999 m). Oščadnica, Skalité 
a Stará Bystrica sú nástupnými miestami na 
hrebeň Kysuckých Beskýd, ktorým prechádza 
hranica s Poľskom, s najvyšším vrchom Kysúc 
– Veľkou Račou (1 236 m), z ktorej je úžasný 
kruhový výhľad na široké okolie. V zornom 
poli turistu sa ocitnú Moravsko-sliezske Bes-
kydy, Javorníky, Malá Fatra a Západné Tatry. 

Pekné, i keď zmoknuté 
stretnutie priaznivcov KST
Miestom 9. ročníka Stretnutia priazniv-
cov KST v rámci Európskeho dňa turis-
tiky bol raj letnej a zimnej turistiky – 
Roháče. KST Orava a RR KST Orava za 
prispenia sponzorov pripravili pre účast-
níkov hodnotný turistický program, 
chutný guľáš, pamätné listy a spomien-
kové predmety. Po prezentácii na Chate 
Zverovka približne 190 účastníkov z Bra-
tislavy, Senice, Spišskej Novej Vsi, Rož-
ňavy, Svidníka, a ďalších miest a obcí 
Slovenska, ale aj zo susedného Poľska 
i Českej republiky sa vydalo na jednu 
z troch trás, ktoré končili na Ťatliakovej 
chate, kde ich čakalo občerstvenie. 

Tu, pod Ostrým Roháčom sa k účast-
níkom prihovoril šéf organizačného štá-
bu Peter Poracký, za vedenie KST jemu 
i celému organizačnému tímu poďako-
vala predsedníčka kontrolnej komisie 
KST Anna Mazániková. Po slávnost-
ných príhovoroch predseda KST Ora-
va Dolný Kubín Jozef Brnušák uviazal 
na štafetový kolík stuhu 9. ročníka a za 
asistencie predsedu sekcie PT Jindricha 
Raceka odovzdal štafetu predsedovi ban-
skobystrických turistov Dušanovi Kalis-
kému. Ten všetkých pozval na 10. ročník 
stretnutia priaznivcov KST na Skalku. 
Napriek tomu, že počasie sa ani tento rok 
nechovalo ako priaznivec KST a poduja-
tie už priam tradične zmoklo, kto prišiel, 
neoľutoval. Už teraz sa tešíme do Krem-
nických vrchov. 

Anna Mazániková

Pozvanie na Kysuce
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Osobnosti KST
Jindrich Racek
Narodil 31. 10. 1947 v Bratislave-Rači. V Trna-
ve absolvoval Strednú priemyselnú školu odbor 
Oznamovacia a zabezpečovacia technika v že-
lezničnej doprave. Po vojenskej službe nastú-
pil ako technik do Výpočtového strediska ČSD, 
po osamostatnení Slovenska transformované-
ho na Telekomunikácie ŽSR, kde pracoval až do 
odchodu na dôchodok (2009). V organizovanej 
turistike je od roku 1960, aktuálne už úctyhod-
ných 57 rokov. 

Jindrich Racek začínal v Lokomotíve Dunaj-
čík Bratislava ako člen vodáckeho oddielu vtedy 
ČSZTV. Od roku 1975 bol členom turistického 
oddielu KT Lokomotíva Bratislava, roku 1980 sa 
stal jeho podpredsedom. Roku 1982 prijal po-
st predsedu bratislavskej sekcie pešej turistiky 
(PT), od roku 1985 bol podpredsedom výkonné-
ho výboru Klubu bratislavských turistov (KBT). 
Absolvoval školenia pre pešiu turistiku, od ro-
ku 1986 je cvičiteľom, neskôr inštruktorom 
PT. Aktívne sa venoval diaľkovým pochodom. 
V roku 2002 bol kooptovaný za člena sekcie 
PT KST ako tajomník, v roku 2004 zvolený za 
predsedu sekcie PT KST. Z titulu tejto funkcie, 
v ktorej pôsobí doteraz, pripravuje, organizuje 
a školí inštruktorov pešej turistiky, vyhľadáva 

Medaila KST – nové čestné ocenenie v systéme KST
V hierarchii ocenení, ktoré udeľuje KST ako morálne a spoločenské ohod-
notenie dlhodobej činnosti, obetavej práce v prospech KST a za význam-
ný osobný prínos v oblasti organizovanej turistiky na Slovensku, pribudla 
v tomto roku Medaila Klubu slovenských turistov. Na rozdiel od Lutonské-
ho plakety, ktorú majú dostávať osobnosti s nadregionálnou a publicistickou 
pôsobnosťou, Medaila KST je regionálne vyznamenanie nepodliehajúce schva-
ľovaniu na valnom zhromaždení a jej udelenie je v kompetencii výkonného výboru KST. 

Medaila môže byť udelená na návrh miestneho odboru/klubu alebo turistického regiónu za 
významný prínos v podobe celoživotnej organizačnej, popularizačnej, výchovnej alebo funkcio-
nárskej činnosti pre KST v danom regióne. Podmienkou je, aby navrhnutý bol držiteľom zlatého 
odznaku KST, prípadne aj Plakety KST. Spoluautormi výtvarne pôsobivej medaily sú Adriana 
Arnoldová a aktuálny predseda propagačnej komisie KST Ing. arch. Michal Hučko. 

(DV)

organizátorov hlavných a významných 
podujatí KST a metodicky dohliada na 
ich prípravu. Je za ním 14 ročníkov ma-
sových turistických podujatí, ako sú ce-
loslovenské letné zrazy turistov, Stretnu-
tia čitateľov časopisu Krásy Slovenska či 
Národný výstup na Kriváň. V roku 2007 
sa podieľal na vzniku nového podujatia 
– Stretnutia priaznivcov KST, ktoré bu-
de mať už desiaty ročník. V roku 2014 
zapojil KST do spolupráce so spoločnos-
ťou M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš, 
spoločne pripravujú spomienkové tu-
risticko-záchranárske podujatia na po-
česť generála M. R. Štefánika na Cha-
te pod Ďumbierom, nesúcej jeho meno. 
V spolupráci so štátnym podnikom Lesy 
SR a Lesnícko-drevárskym múzeom vo 
Zvolene pomáhal vytvoriť tradíciu spo-
ločného turisticko-lesníckeho podujatia 
Chodníkom Jozefa Dekreta Matejovie, 
ktoré je zamerané na spoznávanie his-
tórie lesníctva a symbolizuje prepojenie 
hospodárskeho a rekreačného významu 
lesov. Pod Racekovým vedením sekcia 
PT KST úzko spolupracuje so sekciou pe-
šej turistiky Klubu českých turistov, o. i. 
na príprave podujatí v rámci celoeuróp-
skej turistickej iniciatívy EURORANDO 
vyhlasovanej v päťročnom cykle v rokoch 
2001, 2006, 2011 a 2016. S propagačnou 
komisiou KST spolupracuje na aktuali-
zácii Tematických turistických odznakov 
KST, vyhodnocuje záznamníky a udeľuje 
odznaky za absolvovanie hlavnej turis-
tickej magistrály Slovenska, 750 km dl-
hej Cesty hrdinov SNP z Dukly na Devín.

Za výchovnú, metodickú, organizač-
nú a popularizačnú prácu pre rozvoj or-
ganizovanej turistiky na Slovenku dostal 
početné poďakovania a čestné uznania. 
Z vyšších ocenení mu boli udelené pa-
mätná medaila pri 40. výročí založenia 
ČSZTV, strieborný a neskôr zlatý odznak 
KST, plaketa A. Lutonského, v tomto roku 
získal cenu Asociácie športu pre všetkých 
SR. Všetci, čo ho bližšie poznajú, vedia, že 
Jindro Racek nie je len zaslúžilý funkcio-
nár, ale predovšetkým veľmi priateľský, 
zodpovedný a spoľahlivý človek, ktorému 
sa dá zveriť s radosťami i starosťami, on 
je vždy ochotný pomôcť. V mene celej tu-
ristickej obce želáme kamarátovi Jindro-
vi k sedemdesiatke veľa zdravia a pevný 
turistický krok aj do ďalších rokov. 

Dušan Valúch 

PhDr. Elena Stančoková
Narodila sa a vyrastala v Ružomberku, 
ktorý je obkolesený horami, a od detstva 
na ne pozerala. K láske k horám a prírode 
ju viedla mama, s ňou robila prvé krôčiky 
a prechádzky. Veľký vplyv na mladú Elen-
ku mal jej profesor na ružomberskom gym-
náziu Zdenko Hochmuth, známy publicis-
ta a propagátor turistiky. Aktívna bola ako 
turistka, neskôr sa prihlásila do IAMES-u. 
Na tatranské štíty a steny sa potom poze-
rala ako horolezkyňa. Liezla v Tatrách, Al-
pách a iných pohoriach. Navštívila väčšinu 
európskych pohorí a zdolala ich najvyššie 
štíty. Absolvovala tiež túry v Himalájach 
a na Islande. Ako stredoškolská profesor-
ka pôsobila vyše tridsať rokov na ružom-
berskom gymnáziu. So svojimi študentmi 
v turistickom oddiele podnikala vychádz-
ky a túry do okolia a po slovenských ho- 
rách. Jej študenti si ju pamätajú ako za-
nietenú propagátorku turistiky. Učila 

nielen slovenčinu a nemčinu, ale vštepovala im 
aj lásku k horám a prírode. V ružomberskej tu-
ristike bola dlhé roky činná ako členka výbo-
ru. Počas svojho aktívneho života prispievala 
článkami do rôznych časopisov. So svojimi zá-
žitkami a postrehmi sa delila aj s čitateľmi Krás 
Slovenska. Ružomberských turistov každoroč-
ne obohacuje svojimi úvodníkmi v turistickom 
kalendári.

MUDr. Daniela Kordošová
Prvé dotyky s prírodou boli v jej rodnom kraji 
na Záhorí. Od mladosti sa zaujímala o prírodu 
a hory. Aktívne sa venovala horolezectvu ako 
členka IAMES-u. Srdcu blízke jej boli Vysoké 
Tatry, kde uskutočnila mnoho horolezeckých 
výstupov. Súčasne bola aj členkou turistickej 
rodiny v Ružomberku. S turistickým batohom 
prešla väčšinu slovenských a českých pohorí. 
Spoznala hory Európy, ale aj na iných kontinen-
toch, v Ázii a v Afrike. Mamičky ju poznajú ako 
detskú lekárku v Ružomberku. Aktívne praco-
vala vo výbore ružomberských turistov až do ro-
ku 2011. Za svoju dlhoročnú činnosť v prospech 
ružomberských turistov bola v tomto roku oce-
nená Cenou primátora mesta.

Práve hory spojili tieto dve skromné a výni-
močné ženy. Spolu zdolávali nielen horolezec-
ké steny, ale aj náročné turistické trasy. Spája 
ich láska k horám aj k hudbe, divadlu, knihám 
a k fotografovaniu. Sú priateľkami na lane 
aj v živote. Stále sú obidve aktívne a pre nás 
sú turistickými vzormi. Práve v tomto roku 
sa dožívajú významného životného jubilea –  
sedemdesiat rokov. Ružomberskí turisti im  
prajú hlavne veľa zdravia, lebo elánu do života 
majú na rozdávanie.

 PhDr. Anežka Luptáková


