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38. zraz cykloturistov KST 
v Červenom Kláštore
V dňoch 25. až 28. augusta RR KST Stará 
Ľubovňa v atraktívnom prostredí Pienin or-
ganizuje 38. zraz cykloturistov KST, ktoré-
ho centrom bude Červený Kláštor. Pozývame 
cyklistov do Zamaguria, propozície, prihláška, 
možnosti ubytovania a aktualizované infor-
mácie o naplnenosti jednotlivých ubytovacích 
zariadení sú na www.kstsl.sk.

Pavol Mrug, predseda 
RR KST Stará Ľubovňa

63. celoslovenský zraz KST a 47. 
stretnutie TOM – Medzinárodné 
Beskydy 2016
V termíne 30. júna až 3. 
júla bude obec Ostravice 
(Moravsko-sliezske Bes-
kydy, Česká republika) 
hostiť kumulované turis-
tické podujatie: 1. Medzi-
národný letný zraz turistov 
z krajín V4, popri tom XV. 
letný zraz českých turistov a zároveň aj 63. ce-
loslovenský zraz KST. Centrom mládežníckej 
časti zrazu bude neďaleký Frýdlant, hostiteľ-
mi aj účastníkmi 47. stretnutia TOM KST bu-
dú partneri z Asociácie TOM KČT. Slovenskí 
turisti sa môžu do Ostravíc a Frýdlantu regis-
trovať na stránke http://ostravice2016.kst.sk/. 
Uzávierka prihlášok je predĺžená do 15. mája.

Oficiálna stránka organizátorov – KČT 
moravsko-sliezskej oblasti, na ktorej nájdete 
podrobné informácie o programe: www.
beskydy2016.eu. 

Dušan Valúch
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Zo života KST

▼ Lomnický a Kežmarský štít 

Práca v klube
úlohy rozdeľte celému výboru•	
v klube udržiavajte dobrú atmosféru•	
stretávajte sa aj mimo turistických •	
podujatí (napr. raz mesačne pri kofole, 
hrajte futbal…)
na túru upečte koláče pre ostatných členov •	
klubu (alebo pripravte inú pozornosť)
pomáhajte si (aj mimo turistiky)•	
počas túry sa rozprávajte s každým •	
členom (najmä s novými, ak prišli)
nevyvyšujte sa kondične ani vedomostne•	
buďte pokorný•	

Plánovanie činnosti
pozrite si ročný plán, aby obsahoval •	
akcie pre mladých, starých, výkonných 
i gulášových turistov, cyklistov, vodákov, 
lyžiarov, VhT...
plán musí byť pestrý a má zachytiť široké •	
spektrum záujmov (skúste zaradiť splav 
Malého Dunaja, školenie VhT...)
po trase účastníkov informujte •	
o zaujímavostiach, ktoré sú v blízkosti
píšte si kroniku (alebo poverte niekoho, •	
aby ju písal)
urobte náborové, zaujímavé túry•	
objednajte autobus a navštívte atraktívne •	
miesta (členom KST dajte zľavu z ceny), 
môžete ísť napríklad:
▪ za snehom do známeho lyžiarskeho
  strediska – časť ľudí môže ísť na zjazdové 
  lyže, zvyšok na bežky či pešo
▪ na známy kopec, ktorý je od vás ďalej
  (max. do 3 hodiny jazdy autobusom)
▪ k zaujímavému hradu, do kúpeľov,
  pivovaru, vinárstva – doobeda môže byť
  turistika, poobede návšteva zaujímavého
  miesta

 Navštívte s ponukou na výlet alebo tú-
ru organizácie, školy, centrá voľného času, 
detské domovy, fary, kluby dôchodcov, suse-
dov i známych. Urobte pre nich prezentáciu, 
kde všade ste boli a čo zaujímavé ste videli 
a zažili.

Propagácia
propagujte sa na internete, v miestnych •	
novinách, rozhlase
ak máte webovú stránku, nech je aktuálna •	
(stránka musí mať správcu, ktorý sa o ňu 
stará, naháňa ostatných, aby poslali fotky 
či text do kroniky alebo to musí robiť on 
sám)
skúste aj Facebook (do tejto činnosti •	
zapojte mladých)
s klubom sa zapájajte do života obce •	
(zorganizujte brigádu – napr. zber 
odpadkov na Deň Zeme)
čistite lesy, studničky – ľahšie získate •	
podporu na vašu činnosť od samosprávy
zorganizujte starostovský/primátorský •	
výstup – obec vám pomôže s propagáciou, 
môže sa variť guláš a pod.

Klub musí byť otvorený. Ak nechcete pri-
jať nikoho nového, je to cesta ku koncu. Noví 
členovia vás obohatia, prinesú nové nápady. 
Každý spokojný nový člen je vašou reklamou. 
A pamätajte: za všetko dobré i zlé v turistic-
kom klube je zodpovedný jeho predseda.

Želám vám veľa radosti z dobre fungujú-
ceho klubu a zo spoločných turistických ob-
javov a zážitkov. 

Peter Dragúň, predseda KST

Aby klub fungoval
Z porovnania skúseností z rôznych klubov KST vzniklo niečo, čo možno 
označiť ako „manuál úspešného predsedu“ alebo „cesta k zaručenému 
úspechu”.

XVII. valné zhromaždenie Klub slovenských 
turistov, ktoré sa konalo 9. apríla v Žarnovi-
ci, s pripomienkami jednomyseľne schválilo 
úpravy stanov KST, ktorými klub reaguje na 
požiadavky nového zákona o športe účinného 

od začiatku roku 2016, aby sa etabloval ako 
národná športová organizácia a zostal opráv-
nený žiadať na športové a verejnoprospešné 
aktivity prostriedky zo štátneho rozpočtu.

                                                    (dv)

Valné zhromaždenie schválilo úpravu stanov

45. zraz mladých vodných 
turistov KST na Dunajci 
V dňoch 23. až 26. júna sa na Dunajci stret-
nú účastníci 45. zrazu mladých vodných turis-
tov KST. Tradičným centrom zrazu je vodác-
ky kemp v Červenom Kláštore, ubytovanie vo 
vlastných stanoch. Organizátorom a garan-
tom zrazu je Sekcia vodnej turistiky KST spo-
lu s vodáckym oddielom TJ Slávia Univerzita 
Košice, Veterán kanoe klubom Košice a ZVOT 
Prešov. Prihlásiť sa treba do 31. mája (kon-
takt: Jozef Šoffa, 0903 638 619, jozosoffa@
gmail.com), prihláška je platná po zaplatení 
účastníckeho poplatku. Oddielové kolektívy 
splavujú spoločne, za bezpečnosť zodpovedá 
vedúci. Neorganizovaní vodáci sa budú hlásiť 
u vedúcich splavov, ktorí pre nich určia vedú-
ceho skupiny.

Jozef Šoffa, predseda Sekcie VT KST 

49. zraz VhT KST – pozvanie do 
Vysokých Tatier
V poradí 49. zraz vysokohorských turis-
tov KST sa uskutoční od 30. júna do 3. júla. 
Centrom zrazu je hotel Morava v Tatranskej 
Lomnici, organizátorom a garantom je Sek-
cia vysokohorskej turistiky KST. Pripravuje-
me celodenné túry do vysokohorských sediel 
a výstupy na vrcholy po turistických znač-
kách. Po neznačkovaných výstupových tra-
sách bude možné zdolať niektoré z týchto vr-
chov: Kežmarský štít, Lomnický štít, Baranie 
rohy, Ľadové štíty, Prostredný hrot, Bradavi-
ca, Končistá, Vysoká, Javorové a Mengusov-
ské štíty, Štrbský štít, Satan, Hrebeň Solísk, 
prípadne ďalšie. Vzhľadom na náročnosť 
(denné prevýšenia 1 000 – 1 500 m, pohyb 
v snehových poliach, nevyspytateľná premen-
livosť tatranského počasia) majú oprávnenie 
na účasť len absolventi školenia Základy VhT 
a cvičitelia a inštruktori VhT, radi však pri-
vítame aj ich rodinných príslušníkov, ktorí 
môžu absolvovať ľahší program. Výstupy na 
neznačené štíty možno absolvovať iba pod ve-
dením inštruktorov VhT II. stupňa v malých 
skupinách (inštruktor + 5 turistov s osved-
čením základov VhT). Večery budú tradič-
ne spestrené besedami a videoprojekciami 
z rôznych horstiev a záverečnou tancovačkou 
pod Tatrami. Srdečne vás pozývame a tešíme 
sa na každoročné stretnutie priateľov a mi-
lovníkov vysokých hôr.

Vojtech Jeremiáš, predseda 
Sekcie VhT KST
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Za Vladimírom Mišíkom
doc. Ing. Vladimír Mišík, CSc. (*1931 – † 6. 3. 2016)

Narodil sa v roku 1931 v učiteľskej rodine. Det-
stvo a takmer celý život prežil na Tehelnom 
poli v Bratislave medzi športoviskami, kto-
ré pomohli sformovať jeho celoživotné nad-
šenie pre šport a aktívny pohyb. Zmaturoval 
na obchodnej akadémii, politická situácia po 
roku 1948 zmarila jeho sen študovať cestov-
ný ruch vo Švajčiarsku. V roku 1954 promo-
val na Vysokej škole ekonomickej, kde celo-
životne pôsobil ako pedagóg, neskôr i docent 
a akademický funkcionár. Pracoval na Fakul-
te ekonomiky a riadenia výrobných odvetví, 
Katedra podnikového hospodárstva. Bol aj 
prodekanom pre štúdium popri zamestnaní. 
Učil veľmi rád, bol autorom odborných publi-
kácií a vysokoškolských učebníc. Nepochybne 
aj vďaka dlhoročnému kontaktu so študent-
mi zostával do vysokého veku duchom mladý 
a s mladými ľuďmi si dobre rozumel.

Vzťah k prírode získaval od detstva na čas-
tých rodinných výletoch do malokarpatských 

kopcov a počas každoročných letných prázdnin strávených vo Vysokých Tatrách. Nasledoval 
skauting, tatranské túry s kamarátmi, prvé horolezecké skúsenosti, lyžovanie, cykloturis-
tika. Rozhodujúcim momentom pre jeho ďalší, nielen športový osud sa však stal vstup do 
vodáckeho klubu Dunajčík v roku 1950. Tu stretol vynikajúcu partiu kamarátov i celoživot-
nú oporu, priateľku a partnerku, manželku Želku, s ktorou vychovali synov Vlada a Mar-
tina. V Dunajčíku Vladimír Mišík našiel a neskôr dlhé roky spoluvytváral neopakovateľnú 
klubovú atmosféru, v ktorej sa cenilo nezištné priateľstvo rovnako ako športové majstrov-
stvo. Venoval sa tréningu a pretekaniu v rýchlostnej kanoistike, no viac ho priťahovala vodná 
turistika.

Dico, ako mu všetci vraveli, sa stal hlavným iniciátorom jarných splavov riečok a poto-
kov v rôznych kútoch Slovenska, neúnavným organizátorom, propagátorom a nadšeným 
účastníkom vodáckych akcií a výprav doma i v zahraničí. S priateľmi v roku 1968 zakladal 
a dlhé roky spoluorganizoval populárny Medzinárodný tatranský okruh vodákov. Podieľal 
sa na organizácii dunajskej medzinárodnej turistickej plavby TID, viedol priekopnícke vo-
dácke výpravy na divoké horské rieky Juhoslávie, Rakúska, Švajčiarska, Nórska, Rumunska 
a Grécka. Ako jediný Slovák bol účastníkom Československej vodáckej expedície na horské 
rieky Mongolska v roku 1978. Z jeho precíznej štatistiky sa dozvedáme, že splavil 126 vod-
ných tokov, z toho 35 prvosplavov. Za 66 rokov v kajaku a kanoe prevesloval spolu bezmála 
70 000 km. Vodácke skúsenosti a zážitky si nenechával pre seba. Ako spoluautor sa podieľal 
na knihe Kilometráž československých řek. Bol dlhoročným členom Redakčnej rady Krás 
Slovenska, od roku 1967 v časopise publikoval 70 článkov, väčšinou s vlastnými fotografia-
mi. Za funkcionárske pôsobenie vo vedení vodnej turistiky na Slovensku, v Československu 
a aj na medzinárodnej úrovni (bol členom turistickej komisie Medzinárodnej kanoistickej 
federácie ICF v rokoch 1978 až 1982) získal vysoké turistické ocenenia – Zlatý odznak KST 
a Plaketu Alojza Lutonského.

Na prvý tatranský štít (Slavkovský štít) vystúpil ako šesťročný, na vrchole Mont Blancu 
stál ako 64-ročný, v minulom roku v lete Dico ako 84-ročný absolvoval poslednú túru v Tat-
rách. Svoj milovaný kajak daroval do múzea športu a rozlúčil sa s Dunajom. Teraz sa my lú-
čime s ním.

Peter Dragúň, predseda KST
foto: Ladislav Khandl

Sekcia jazdeckej turistiky (JT) KST sa v mar-
ci zapojila do medzinárodného podujatia Via 
Della Misericordia a Cavallo 2016 – štafeto-
vého putovania jazdcov z Krakova do Ríma. 
Sekcia JT dokázala vo veľmi krátkom ča-
se provizórne vytýčiť viac než 400 km dlhý 
úsek slovenskej časti tejto medzinárodnej 
diaľkovej trasy a rozdelila ho na 15 denných 
etáp.

Štart v Krakove 9. marca bol veľkou spo-
ločenskou udalosťou. Keď 13. marca početný 
konvoj poľských jazdcov dosiahol hraničný 
priechod Chocholow – Suchá Hora, vystrie-
dala ho menšia, no odhodlaná skupinka na-
šich jazdcov. Celý slovenský úsek (od poľskej 
hranice na Orave po rakúsku hranicu na rie-
ke Morava) absolvovala trojica Denisa Bolfo-
vá, Martin Miňo a Michal Pekelský, pričom 
v jednotlivých etapách im na trase robili 
spoločnosť miestni nadšenci jazdeckej tu-
ristiky. Nevyhnutnú rekognoskáciu terénu 
pre toto pozoruhodné medzinárodné podu-
jatie plánuje Sekcia JT v budúcnosti využiť aj 
na vyznačenie stálych jazdeckých trás. Roz-
siahlejší materiál z tohto zaujímavého pod-
ujatia pripravujeme do nasledujúceho vyda-
nia Krás Slovenska.

Michal Hučko, predseda  
Sekcie jazdeckej turistiky KST

▲ Záver slovenského úseku 
pri Devínskom Jazere pri MoraveVia Della Misericordia a Cavallo 2016


