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Na Veľký Choč bezpečnejšie 
Veľký Choč s nadmorskou výškou 1 611 m sa týči 
nad Dolným Kubínom a majestátnym výzorom lá-
ka na „návštevu“. Každý rok sa tam na výlet vybe-
rie niekoľko tisíc turistov.

Klub slovenských turistov Orava v Dolnom Ku-
bíne a priaznivci prírody každoročne pred zim-
nou sezónou organizujú brigády na úpravu prí-
stupových trás. V minulom roku boli štyri: 17., 
18. a 28. októbra a 17. novembra. Zorganizoval ich 
Anton Prčina. Úlohou bolo vykonať rôzne opravy 
a upevnenia poškodených železných stĺpikov, osa-
denie nových reťazí na exponovaných miestach 

pod vrcholom a úprava chodníkov. Vďa-
ka týmto aktivitám bude výstup na vrchol 
po rekonštrukcii bezpečnejší. Všetkým zú-
častneným preto patrí poďakovanie. Ďaku-
jeme aj sponzorom za materiálnu a tech-
nickú podporu – Jozefovi Brtošovi, Jánovi 
Adamcovi, p. Geburovi a firmám Krupa 
Kajo a Maretta.

Danka Števonková, foto: Anton Prčina v minulosti slúžil na prepravu vody do kaštieľa. 
Ukážkou lásky k prírode bola vzhľadom na poča-
sie nielen pekná účasť, úsmevy poumývané daž-
ďom, ale aj vrecká s odpadom vyzbieraným v oko-
lí chodníka. Odmenou bol výborný guláš z diviny 
a horúci čaj. Záver podujatia odtrúbili lesnice 
a všetci sa môžeme tešiť na tretí ročník, ktorý nás 
zavedie do ďalšieho krásneho kúta Slovenska, na 
Oravu.

Poďakovanie za spoluprácu na príprave akcie 
patrí Odštepnému závodu Lesy SR Vranov nad 
Topľou, Lesnej správe Zámutov, KST Perun Zá-
mutov, KST Krokus Hanušovce nad Topľou a Jin-
drovi Racekovi.

Miriam Turayová, Ľubica Richterová
foto: Miriam Turayová
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Zo života KST
Spolupráca štátne-
ho podniku Lesy SR 
a Klubu slovenských 
turistov vlani priniesla 
už druhý ročník spo-
ločného lesnícko-tu-
ristického prechodu 
Lesníckym chodní-

kom Jozefa Dekreta Matejovie. Prvý roč-
ník v roku 2014 sa symbolicky uskutočnil 
v oblasti Dolného Jelenca, Starých Hôr 
a Donovál, teda v lesoch, kde J. D. Mate-
jovie, ktorého meno podujatie nesie, aktív-
ne pôsobil, pestoval a ochraňoval lesy pre 
budúce generácie. Druhý ročník sa konal 
17. októbra 2015 v Slanských vrchoch na 
východe Slovenska.

Začiatok podujatia bol situovaný do are-
álu Významného lesníckeho miesta Štátnej 
lesnej správy Zámutov, priamo do budovy 
horárne Lipová, ktorá slúži ako učebňa 
lesnej pedagogiky a ako múzeum. Na úvod 
podujatia zaznelo slávnostné trúbenie na 
lesnicu, nasledoval príhovor vedúcej Les-
níckeho a drevárskeho múzea Ľubice Mi-
ľanovej, garantky podujatia, hostiteľa, 
Martina Strmeňa, riaditeľa Odštepného 
závodu Vranov nad Topľou a Jindra Race-
ka, predsedu Sekcie pešej turistiky KST. 
Nevyspytateľné vrtochy počasia zamiešali 
karty a nedopriali hostiteľom ukázať v pl-
nej kráse celú pripravenú trasu prechodu 
s krásnymi výhľadmi do širokého okolia. 
Náhradná trasa merala namiesto pôvod-
ných 15 km iba 8,5 km a viedla od Les-
nej správy Zámutov Lesníckym náučným 
chodníkom Zámutovská kolejka.

Príjemným obohatením bolo otvore-
nie tzv. výhonovej jamy, niekoľko desiatok 
metrov dlhej podzemnej chodby, v ktorej 
romantické svetlo sviec dovolilo turistom 
sledovať spiace netopiere. Účastníci pre-
chodu mali možnosť sa dozvedieť množ-
stvo zaujímavostí o prírode a slávnej his-
tórii od miestnych lesníkov a členov KST 
Perun Zámutov. Spoločne zaspomínali na 
opálové bane i dnes už neexistujúci poľov-
nícky kaštieľ nemeckého veľkostatkára 
Emila von Scheiblera na kopci Bartáková. 
Pripomenul ho vodný trkáč, unikát, ktorý 

Lesníckym chodníkom J. D. Matejovie 2015

IX. medzinárodný zimný zraz turistov
Už dva týždne po slovenskom zimnom zraze turistov v Banskej Štiavnici sa mnohí milovníci 
zimnej turistiky stretnú opäť, tentoraz na IX. medzinárodnom zimnom zraze turistov KST, 
KČT a PTTK, ktorý bude v réžii poľských turistov. Uskutoční sa 11. až 14. februára  v prihranič-
nom kúpeľnom mestečku Miedzygorze na poľskej strane horského masívu Králický Sněžník. 
Vzdušnou čiarou je to asi 20 km od českého mestečka Králíky, kde sa v roku 2014 uskutočnil 
VIII. MZZT. Úloha hlavného usporiadateľa v rámci rotácie v budúcom roku pripadne opäť 
Klubu slovenských turistov. O prípravu jubilejného X. MZZT sa uchádza Oščadnica. 

(dv)

Miedzygorze
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PTTK ZG, PTTK Miedzygorze • Dušan 
Valúch, tel.: 02/4445 4088, ustredie@kst.sk

27. až 29. máj 
53. stretnutie čitateľov časopisu Krásy 
Slovenska (Veľká Javorina)
KST – Sekcia pešej turistiky, redakcia 
časopisu Krásy Slovenska, RR KST Trenčín, 
OKST Stará Turá • Július Eisele, tel.: 0904 
263 924, eisele.julo@gmail.com

28. až 31. január                 
49. zimný zraz KST a stretnutie TOM, 
Banská Štiavnica
KST – Sekcia lyžiarskej turistiky, RR KST 
Žiar nad Hronom • Miloš Ziman, tel.: 0905 
796 974, ziman.milos@gmail.com

11. až 14. február                
9. medzinárodný zimný zraz turistov 
PTTK, KST, KČT, Miedzygorze (Poľsko)

23. až 26. jún          
45. zraz mladých vodných turistov KST, 
Červený Kláštor – Dunajec
KST – Sekcia vodnej turistiky • Jozef Šoffa,  
tel.: 0903 638 619, jozosoffa@gmail.com, 
www.kajakar.sk

30. jún až 3. júl
49. zraz vysokohorských turistov KST,
Tatranská Lomnica
KST – Sekcia vysokohorskej turistiky 
• Vojtech Jeremiáš, tel.: 0905 508 786, 
stevohudak@azet.sk
1. medzinárodný letný zraz turistov V4 
a 15. český letný zraz  turistov,  
Lysá hora (Česká republika)
• Dušan Valúch, tel.: 02/4445 4088,  
ustredie@kst.sk, www.kst.sk
63. celoslovenský zraz KST,  
Lysá hora (Česká republika)
KST – Sekcia pešej turistiky • Jindrich Racek,  
tel.: 0907 234 802, jindro.racek@gmail.com
47. stretnutie turistických oddielov 
mládeže KST, Lysá hora (Česká republika)
KST – Sekcia mládeže • Maroš Šarvanec,  
tel.: 0917 731 922, marossarvanec@gmail.com

6. až 10. júl
61. medzinárodný splav Dunaja TID 
(slovenský úsek) 
KST – Medzinárodná komisia a Sekcia vodnej 
turistiky – výbor TID.sk • Adam Bárány,  
tel.: 0905 526 350, barany46@gmail.com, 
www.tid.sk

19. až 21. august      
Národný výstup na Kriváň, Liptovský 
Mikuláš – ATC Račkova dolina
KST – Sekcia pešej turistiky, RR KST Liptov, 
Matica slovenská, mesto Liptovský Mikuláš, 

mesto Vysoké Tatry, obec Pribylina  
• Ján Kamien, tel.: 0903 156 278,  
nvk@centrum.sk, www.vysoketatry.sk    
    
25. až 28. august   
38. zraz cykloturistov KST,  
Pieniny – Červený Kláštor 
KST – Sekcia cykloturistiky, RR KST Stará 
Ľubovňa • Pavol Mrug, tel.: 0907 934 552, 
pavelmrug@gmail.com, www.kstsl.sk

25. až 28. august  
47. tatranský okruh vodákov KST, 
Liptovský Hrádok
Splavovanie riek Belá, Váh, Čierny Váh, 
Dunajec a Orava • KST – Sekcia vodnej 
turistiky • Jozef Šoffa, tel.: 0903 638 619,  
jozosoffa@gmail.com, www.kajakar.sk

16. až 18. september          
Európsky deň turistiky, 8. stretnutie 
priaznivcov KST, Spišské Bystré
KST – Sekcia pešej turistiky, RR KST Poprad, 
OKST Spišské Bystré • Peter Hromada, tel.: 
0904 197 050, webka94@gmail.com

14. až 16. október
3. chodníkom J. D. Matejovie,  
Oravské Beskydy – Pilsko 
KST – Sekcia pešej turistiky, RR KST Orava 
– Dolný Kubín, LESY SR, š. p., LDM Zvolen 
• Jindrich Racek, tel.: 0907 234 802, jindro.
racek @gmail.com

26. november                  
36. festival Ľudia a hory,  
Turčianske Teplice – Kino Turiec
KST – Sekcia vysokohorskej turistiky, Prvý 
klub turistov Diviaky a mesto Turčianske 
Teplice • tel.: 0905 479 001,  
stevohudak@azet.sk, www.turistikadiviaky.sk 
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Za Oľgou Kostkovou
Každého, kto ju spoznal, razom upútala jej dobroprajná po-
vaha a láskavosť. Oľga Kostková (23. 5. 1922 – 2. 10. 2015) 
začala prvým vdychom svoj 93-ročný život na rovnakej uli-
ci, na ktorej v rodinnom dome i naposledy vydýchla. Dcéra 
zakladateľa a vydavateľa časopisu Krásy Slovenska Miloša 
Janošku a vnučka evanjelického biskupa Dr. Jura Janošku 
sa narodila v ľudovej škole v Liptovskom Svätom Mikulá-
ši, v ktorej mal jej otec byt školského inšpektora. Od roku 
1930 bývala v novopostavenom rodičovskom dome o zopár 

domov ďalej. Absolvovala gymnázium a ekonomickú nadstavbu. Pracovala ako ekonómka, 
najskôr vo vydavateľstve Tranoscius (1949 – 1950), potom v Čedoku (1950 – 1960) a napokon 
až do odchodu do dôchodku v roku 1979 na gymnáziu. Avšak aj potom bola aktívna, ďalších 
desať rokov bola ekonómkou na polovičný úväzok na OV ČSZTV v Liptovskom Mikuláši. Popri 
tom bola ako dobrovoľníčka činná v Slovenskom zväze ochrancov prírody a krajiny, Sloven-
skom zväze protifašistických bojovníkov a Československom Červenom kríži. Pomáhala pri 
organizovaní nejedného turistického a športového podujatia v rodnom meste a okolí.

V roku 2009 jej primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč udelil cenu primátora za dl-
horočný výrazný podiel na rozvoji turistiky a športu v meste.

Vždy nás potešila jej prítomnosť na stretnutiach čitateľov časopisu Krásy Slovenska, na 
oslavách výročí založenia časopisu Krásy Slovenska, pri výročiach organizovanej turistiky 
a ďalších podujatiach. Rada prispela do debaty svojimi postrehmi a skúsenosťami. Ešte pred 
polrokom chodila medzi ľudí, potom však už bola upútaná na lôžko.

Pani Olinka nám bude chýbať v ďalšom turistickom a športovom dianí, avšak vždy budeme 
spomínať na ňu a na jej nezištnú prácu v prospech ostatných.

Ladislav Khandl, foto: Karol Špánik

Kalendár podujatí
Na svete je Kalendár podujatí KST 2016, v januári bude distribu-
ovaný na adresy všetkých miestnych odborov/klubov KST. Ďa-
kujeme všetkým prispievateľom, ktorí do neho prihlásili poduja-
tia, ďakujeme fotografom, ktorí nám zdarma umožnili publikáciu 
ilustrovať nádhernými fotografiami z rôznych končín Slovenska. 
Kalendár nie je určený len aktívnym turistom, využívame ho ako 
našu vizitku na predstavenie a propagáciu Klubu slovenských 
turistov pri stretnutiach s partnermi, novinármi a predstaviteľ-
mi štátnej správy a miestnej samosprávy, významných inštitúcií 
a podnikateľských subjektov. Preto chceme, aby náš kalendár bol 
z roka na rok lepší a krajší. Propagačná komisia uvíta spätnú väz-
bu od používateľov vrátane prípadných námetov na ďalšie dopl-
nenie a obohatenie obsahu. 

Michal Hučko, predseda propagačnej komisie KST                                                                                      

Hlavné podujatia KST v roku 2016


