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Plevníka, Drienového a Dolnej Súče. Sil-
nú skupinu tvorili študenti z Bratislavy, 
Poľska, Maďarska a Česka. Zvláštnu po-
zornosť vzbudila študentka Alicia Lim zo 
Singapuru a Jozef Nádaský z Kútov, ktorý 
do Podbrezovej pricestoval vlakom, odtiaľ 
na bicykli vyšliapal na Trangošku a potom 
šiel pešo k chate. Z Trangošky po zelenej 
turistickej značke alebo z medzistanice la-
novky na Chopok, z Kosodreviny po mod-
rej turistickej značke trvá výstup k chate 
necelé dve hodiny. Časť študentov si zvolila 
asi trojhodinovú trasu z Čertovice cez Laj-
štroch a Králičku po červenej hrebeňovej 
značke, ďalší nastúpili vo Vyšnej Boci a vy-
dali sa hore Starobocianskou dolinou cez 
Bocké sedlo a Králičku po žltej turistickej 
značke. Najdlhšiu trasu si vybrali turisti 
z Plevníka – zelenú značku z Demänovskej 
doliny cez Záhradky, Širokú dolinu a Krú-
pove sedlo.

Oficiálny program sa pre nepriazeň po-
časia uskutočnil v jedálni chaty. Prítomným 
sa prihovorili predseda Klubu M. R. Štefá-
nika v Liptovskom Mikuláši, člen Správnej 
rady Spoločnosti M. R. Štefánika Jaroslav 
Bartánus, člen Horskej záchrannej služ-
by a bývalý chatár Jozef Pupák a starosta 
obecného úradu v Podbrezovej Ladislav 
Kardhordó. Básňami o Štefánikovi a Slo-
vensku slávnosť ozdobila moderátorka 
Kvetka Staroňová, ďalšiu báseň a pozván-
ku na blížiaci sa Národný výstup na Kriváň 
pridal zástupca KST Ivan Bubelíny. Prí-
jemná a priateľská atmosféra sa preniesla 
aj na náhodných turistov. Účastníci sa za-
písali do kroniky klubu a získali pamätné 
listy tradične vyhotovené v Železiarňach 
Podbrezová.

Jaroslav Bartánus

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

Zo života KST

63. celoslovenský zraz KST
63. letný zraz KST a 47. stretnutie turistických 
oddielov mládeže KST sa tento rok odohrali ne-
tradične v Českej republike, lebo, citujem pred-
sedu KST: „...na Slovensku sa k príprave zrazu 
akosi nikto nemal.“. V dňoch 30. 6. – 3. 7. 2016 
boli Beskydy a konkrétne obec Ostravice, ktorú 
rovnomenná rieka delí na moravskú a sliezsku 
časť, aj miestom XV. českého letného zrazu turis-
tov a 1. medzinárodného letného zrazu turistov 
(MLZT) krajín V4.

Organizátori „trojzrazu“ pripravili deväť peších 
trás s dĺžkou od 11 km do 21 km s prevýšením od 
380 m až do 1 050 m. Horskí cyklisti mohli ab-
solvovať päťdňové putovanie za kráľovnou Bes-
kýd a ďalších päť jednodňových trás. Záujem bol 
aj o autobusové výlety (Černá Ostrava, Janáčkův 
kraj, Moravská brána) aj o Putování po morav-
sko-slezském pomezí. Väčšina turistov vystúpila 
na miestnu dominantu – Lysú horu (1 323 m), kde 
mohli obdivovať novú modernú turistickú chatu 

Na Pilsko Lesníckym chodníkom 
Jozefa Dekreta Matejovie
Lesy SR, š. p., a KST srdečne pozývajú turistov 
a všetkých priateľov lesa na hornú Oravu. Pre 
3. ročník spoločného lesnícko-turistického podu-
jatia Lesníckym chodníkom Jozefa Dekreta Ma-
tejovie bola vybraná trasa Lesníckeho náučného 
chodníka Pilsko. Podujatie sa uskutoční v sobo-
tu 15. októbra so začiatkom o 9.00 hod. pri cha-
te Randová nad Oravským Veselým. Doprava je 
individuálna. 

Miriam Turayová 

Stretnutie v Štefáničke

Spoločnosť M. R. Štefánika pri Dome Ma-
tice slovenskej v Liptovskom Mikuláši od 
roku 2011 pri príležitosti narodenia Mila-
na Rastislava Štefánika pre členov, rodin-
ných príslušníkov a sympatizantov orga-
nizuje spomienkovú slávnosť v Chate gen. 
M. R. Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych 
Tatrách.

K „štefánikovcom“ sa postupne pridali 
ďalší spoluorganizátori: Obecný úrad a Že-
leziarne Podbrezová, Horská záchranná 
služba Nízke Tatry – juh a od vlaňajška aj 
Klub slovenských turistov, ktorý podujatie 
zaradil do svojho kalendára, čím sa stalo 
celoslovenským. Tohto roku k spoluorga-
nizátorom pribudli Okresný úrad a mesto 
Brezno a Mikroregión Chopok – juh.

 Tohtoročný 6. ročník sa uskutočnil 
v sobotu 16. júla. Dážď a silný nárazový 
vietor na hrebeni Nízkych Tatier na po-
slednú chvíľu viacerých odradil, no aj 
tak sa v chate zišli ľudia nielen z blízke-
ho Brezna, Podbrezovej, Brusna, Lopeja, 
Liptovského Mikuláša, Banskej Bystrice 
a zo Zvolena, ale aj zo Štiavničky, z Nitry, 

▼ Zľava Jaroslav Bartánus, Jozef Pupák 
a Ladislav Kardhordó 

Klubu českých turistov. Bola tu možnosť 
sfárať do starej pôvodnej štôlne v baníckom 
múzeu Landek či navštíviť banícke mú-
zeum v Bani Michal, uznanej za národnú 
kultúrnu pamiatku. Mnohých pamätníkov 
potešila možnosť vypočuť si živý koncert 
Václava Neckářa. Zberatelia turistických 
známok (www.turisticke-znamky.sk) si tiež 
prišli na svoje, keďže v tomto regióne je ich 
neúrekom.

Spolu sa na podujatí zaregistrovalo asi 
750 účastníkov, z toho 426 (vrátane TOM) 
zo Slovenska, 310 z Česka a niekoľko desia-
tok turistov z Maďarska a Poľska. Počasie 
zrazu prialo, nevyskytli sa žiadne vážnejšie 
úrazy, a tak panovala dobrá nálada. Pred-
seda KST Peter Dragúň sa pri slávnostnom 
ukončení poďakoval domácim organizáto-
rom za ústretovosť a vytvorenie takmer do-
máceho prostredia pre slovenských turis-
tov a pri preberaní zrazovej štafety pozval 
všetkých na Duchonku pri Topoľčanoch, 
kde bude budúcoročný 64. celoslovenský 
zrazu KST aj 2. MLZT V4.

Anton Hasák 

Spomienka na leteckú tragédiu 
v Malých Karpatoch

Členovia Modranského turistického spolku 
(MTS) pravidelne cez víkend organizujú vy-
chádzky do Malých Karpát. Program pochodu 
podrobne pripravuje Ľubomír Hubek, termín ná-
stupu a trasa býva zverejnená na webovej strán-
ke spolku.

Koncom júla dvadsiatka členov MTS usku-
točnila spomienkový pochod zo Svätého Jura na 
Biely kríž. Nad Svätým Jurom za Neštichom si 
najprv prezreli zrúcaninu hradu Biely Kameň. Po 
štvorhodinovom pochode prišlo vhod občerstve-
nie na Bielom kríži, kde sa o neplánované spes-
trenie dňa postarali stovky horských cyklistov, 
ktorí tu v tom čase súťažili. Pochod pokračoval 
na Sakrakopec, kde sa modranskí turisti zasta-
vili pri pamätníku leteckej katastrofy bulharské-
ho lietadla Iljušin 24. Tragédia sa stala pred pol-
storočím, 24. novembra 1966. Lietadlo na linke 
zo Sofie cez Prahu do Berlína pre snehovú búrku 
v Prahe pristálo v Bratislave. Po doplnení paliva 
vzlietlo, no pilot pri zlej viditeľnosti nenabral do-
statočnú výšku a stroj havaroval na vrchu Sak-
rakopec. Prístup k troskám lietadla komplikova-
la štyridsaťcentimetrová snehová pokrývka na 
hrebeni Malých Karpát. Záchranné zložky už len 
konštatovali, že všetkých 74 cestujúcich a osem 
členov posádky zahynulo. 

Modranskí turisti si zapálením sviečky pri 
pamätníku, kde sa nachádzajú úlomky z lietadla, 
uctili pamiatku obetí  leteckého nešťastia. Trasa 
spiatočnej cesty do Svätého Jura viedla cez obro-
bené, ale aj šípkami zarastené vinohrady na úbo-
čí Malých Karpát.

František Mach

▲ Modranskí turisti pri pamätníku leteckej 
tragédie na Sakrakopci (foto: František Mach) 

▲ Lesnícky náučný chodník J. D. Matejovie 
(foto: Miriam Turayová) 
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Za Štefanom Homoľom
10. 12. 1926 – 26. 6. 2016
Ing. Štefan Homoľa sa narodil v Ti-
sovci, na gymnáziu študoval v Ri-
mavskej Sobote a po vzniku Sloven-
ského štátu školu dokončil v Tisovci, 
kde zmaturoval. Aktívne sa zúčastnil 
na Slovenskom národnom povstaní. 
V roku 1947 sa zapísal na Sloven-
skú vysokú školu obchodnú, ktorú 
úspešne absolvoval.

Viac ako tridsať rokov bol pra-
covníkom ministerstva obchodu – 
vládneho výboru pre cestovný ruch. 
Bol pri zrode moderných turistic-
kých stredísk, radil pri výstavbe ly-
žiarskych areálov, pomáhal miest-
nym turistickým funkcionárom pri 
získavaní dotácií z fondu cestovné-
ho ruchu, externe prednášal na Vy-
sokej škole cestovného ruchu v Ban-
skej Bystrici. 

Osobnosti KST
Na základe podnetu z diskusie účastníkov ne-
dávneho 63. stretnutia čitateľov a priateľov 
časopisu Krásy Slovenska s redakciou časopi-
su chceme do života uviesť novú stálu rubriku  
Osobnosti KST. Začíname profilom čerstvého 
sedemdesiatnika Vojtecha Jeremiáša.

Vojtech Jeremiáš
Narodil 24. júla 1946 v Krompachoch. Od roku 
1965 bol registrovaný športovec – futbalista. 
Po vážnom úraze v roku 1968 presedlal na iný 
druh športu a od roku 1978 sa stal aktívnym 
turistom v TJ Baník Rudňany. Od roku 1982 
až dodnes je členom OT AC Spišská Nová Ves, 
do roku 2014 bol členom výboru OT. Okrem 
turistiky sa v rokoch 1983 až  2001 aktívne ve-
noval horolezectvu ako člen SHS James a TJ 
Tatran Spišská Nová Ves.

Vo výkonnostnej turistike dosiahol naj-
vyššiu kvalifikáciu – I. triedu. V rokoch 1986 
až 1988 bol najlepším turistom SZT regiónu 
Spišská Nová Ves. Od roku 1982 je cvičite-
ľom pešej turistiky, od roku 1983 cvičiteľom 
lyžiarskej turistiky a od roku 1986 cvičite-
ľom vysokohorskej turistiky (VhT). Turistiku 
v regióne Spišská Nová Ves (združoval okresy 
Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča) úspešne 
viedol  najprv ako člen OV SZT ČSZTV od ro-
ku 1985, po vzniku KST v rokoch 1992 až 2014 

ako predseda Regionálnej rady KST SNV. Po 
zmene kvalifikácie v KST v roku 1991 sa stal 
inštruktorom VhT II. triedy a zároveň sa stal 
členom Sekcie VhT KST. Ako metodik tejto 
sekcie sa aktívne podieľal na odbornej prí-
prave mnohých cvičiteľov a inštruktorov VhT 
KST. Od roku 1998 dodnes je predsedom Vý-
konného výboru Sekcie VhT KST. Štyri de-
saťročia sa podieľal  na organizovaní celoslo-
venských zrazov VhT KST: dvadsiatich piatich 
ročníkov na Zverovke na oravskej strane Zá-
padných Tatier, desiatich ročníkov v Račkovej 
doline na liptovskej strane Západných Tatier 
a posledných trinásť rokov riadi organizačné 
štáby zrazov VhT vo Vysokých Tatrách.

Za dosahované výsledky v turistike mu v ro-
ku 1986 udelili Čestný odznak ČSZTV, za ak-
tivity počas celoslovenských zrazov Čestné 
uznanie, v roku 1992 Strieborný odznak KST, 
v roku 1998 Zlatý odznak KST, v roku 2006 
Zlatý odznak Turista SR a VV KST mu udelil 
Plaketu Alojza Lutonského. Ústredná rada KST 
mu 8. 4. 2016 udelila medailu Miloša Janošku 
a na nedávnom valnom zhromaždení Asociácie 
športu pre všetkých (AŠPV SR) dostal za celoži-
votný prínos Cenu AŠPV za rok 2015.

Mladistvému jubilantovi gratulujeme a že-
láme aj do ďalších rokov dobré zdravie a pevný 
turistický krok.

Sekcia VhT

4. jánske ohne nad Šíravou
V rámci jubilejného 30. ročníka regi-
onálneho letného zrazu turistov z Mi-
chaloviec a okolia si členovia naj-
staršieho michalovského KST Turista 
usporiadali 36. klubový zraz v rekreač-
nom stredisku pri Vinianskom jazere.

Organizátori z Regionálnej rady 
KST Michalovce v súčinnosti s klub-
mi turistov danej oblasti pripravi-
li dve pešie trasy: z Vinného k Vi-
nianskemu hradu s cieľom na brehu 

rovnomenného jazera a na Kyjov s cieľom tiež pri jazere. 
Čerstvá, zatiaľ iba štvorročná tradícia jánskeho poduja-
tia vznikla v koordinácii KST s obcou Vinné. Spolupra-
covalo aj počasie, panovala pravá letná horúčava, z kto-
rej „trebalo skoro zdechnuc“. Program bol pestrý, okrem 
turistiky mohli účastníci vidieť ukážky tradičných re-
mesiel, hostinu hradných pánov či vystúpenie alchy-
mistu. Na deti číhali ďalšie atrakcie: čarodej z Vinného, 
detský svet, kreatívne drevené hračky, Maťko a Kubko 
na salaši, jazda na koni, skákací hrad, kolotoče a rôzne 
súťaže. Náladu umocnili vystúpenia viacerých folklór-
nych súborov a na záver sa rozhorela vatra.

Anton Hasák

Od roku 1954 žil v celoživotnom harmonickom 
manželstve so Štefániou, rodenou Cvečkovou, syn 
Juraj a dcéra Katarína mu dopriali potešenie z vnúčat 
a dožil sa aj pravnúčat. 

Štefan Homoľa sa od detstva venoval turistike a ly-
žovaniu, neskôr aj vodným športom a mototuristike. 
V roku 1956 spolu s priateľmi položil základy medzi-
národnej plavby po Dunaji (TID) a bol dlhoročným 
členom výboru TID. Toto podujatie, ktoré symbolizu-
je solidaritu milovníkov vodných športov a priateľ-
stvo medzi ľuďmi zo všetkých podunajských krajín 
od západu po východ Európy, predbehlo svoju dobu 
a žije doteraz. Ešte v minulom roku sa Štefan Homo-
ľa osobne zúčastnil na jubilejnom 60. prijatí konvoja 
TID v Bratislave a pri tej príležitosti mu bol udelený 
zlatý odznak Klubu slovenských turistov. V roku 1967 
bol jednou zo zakladateľských osobností turistického 
klubu TJ Kamzík Bratislava. Pracoval v jeho výbore, 
bol dlhoročným podpredsedom, neskôr aj predsedom. 
Venoval sa najmä programovým aktivitám, plánoval 
činnosť pre mládež, zabezpečoval vhodné lokality na 
lyžiarsky výcvik i putovné letné tábory. Organizačne 
sa podieľal na budovaní turistických chodníkov v ob-
lasti Chopka a na brigádnickej výstavbe autokempin-
gu Kamzík v Donovaloch.

O jeho všestranných záujmoch svedčí aj fakt, že 
v roku 1948 bol pri zakladaní umeleckého súboru 
Lúčnica, kde istý čas pôsobil v speváckom zbore. V ro-
koch 1962 až 1990 bol členom redakčnej rady časo-
pisu Krásy Slovenska. Veľa publikoval, bol spoluauto-
rom päťdielneho mototuristického sprievodcu Autom 
po Európe. Desiatky rokov pracoval v organizačných 
štruktúrach telovýchovy: tridsať rokov bol členom 
komisie turistiky Slovenského výboru ČSTV, viac 
ako dve desaťročia podpredsedom medzinárodnej ko-
misie odboru turistiky ČSTV v Prahe. Za svoju činnosť 
v telovýchove bol viackrát vyznamenaný. V nedožitom 
deväťdesiatom roku života odišiel jeden z priekopní-
kov moderného cestovného ruchu, zahŕňajúceho všet-
ky formy turistiky.

Česť jeho pamiatke. 
Dušan Valúch,

generálny sekretár KST

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV


