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Spiš

text a foto: Richard Wetter

Zo života KST

Klub slovenských turistov Turie v spolu-
práci s obcou Turie, KST regiónu Žilina 
a KST pozýva všetkých milovníkov prí-

rody a turistov na 11. stretnutie priaznivcov 
Klubu slovenských turistov, ktoré sa usku-
toční 20. až 22. septembra v obci Turie s vý-
stupom na Čipčie (926 m) v Lúčanskej Fatre.

Radi uvítame turistov z celého Slovenska. 
V piatok 20. septembra a v nedeľu 22. sep-
tembra bude individuálny program s mož-
nosťou absolvovania turistických trás v Lú-
čanskej Fatre, Strážovských vrchoch alebo 
navštevy zaujímavých miest Rajeckej doliny.

Spoločný, hlavný program stretnutia bude 
v sobotu 21. septembra, začne výstupom na 
vrch Čipčie, kde bude od 10. hodiny prezentá-
cia účastníkov s odovzdávaním účastníckych 

11. stretnutie priaznivcov KST

listov. O 12.30 hodine KST Turie slávnost-
ne odovzdá putovnú štafetu organizátoro-
vi nasledujúceho 12. ročníka – KT Vertepy 
Medzilaborce. Na vrchole sa o dobrú náladu 
postarajú folkloristi z Rajeckej doliny. Viac 
informácií o tomto podujatí, ako aj o turis-
ticky zaujímavých destináciách z Rajeckej 
doliny poskytne náš info stánok, ktorý bude 
zriadený v Kultúrnom dome v Turí v sobotu 
21. 9. už od 7.00 hodiny. Po absolvovaní vý-
stupu i zostupu z Čipčia všetkých účastníkov 
tohto podujatia pozývame na guláš a tanečnú 
zábavu v štýle country. Tešíme sa na Vás! ●

Kontakt: 
Pavol Tandara, 

tel.: 0917 421 740
pavoltandara@gmail.com

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

v obci Turie s výstupom na vrch Čipčie 
20. až 22. september 2019
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V krátkosti spomeniem nezabudnu-
teľné kratšie výlety po Slovensku, ale aj 
spoločné dovolenky a zájazdy do blízke-
ho a vzdialeného zahraničia. Pravidelne 
sa zúčastňujeme na stretnutiach čitate-
ľov časopisu Krásy Slovenska či letných 
a zimných zrazoch Klubu slovenských tu-
ristov. K nezabudnuteľným patria naše 
spoločné dovolenky na Slovensku vo Vy-
soké a Nízkych Tatrách, Roháčoch v Zá-
padných Tatrách, Nízkych Beskydách ale-
bo Malej Fatre a, samozrejme, na našom 
rodnom Podpoľaní. V Českej republike 
sme spoločne prešli Jesenníky, Krkono-
še, Adršpach, Náchodsko a ďalšie zaují-
mavé miesta. V zahraničí sme navštívili 
Korutánske Alpy, Schladming, Dachstein 
v Rakúskou, Talianske Dolomity, Julské 
Alpy v Slovinsku, Norské ľadovce a vodo-
pády, pobaltské štáty a Petrohrad a iné. 

55 rokov organizovanej  
turistiky v Detve

Novodobá turistická história Klubu slo-
venských turistov v Detve sa začala písať 
v apríli v roku 1964 na Odbornom učilišti 

PPS Detva. Prvým predsedom klubu bol Vla-
dimír Štrba a s jednou prestávkou so zaniete-
ním túto činnosť vykonával takmer 35 rokov.

V priebehu rokov klub prešiel rôznymi zme-
nami. V osemdesiatych rokoch minulého sto-
ročia klubu hrozil zánik, mal len 30 členov, 
ale len vďaka Vladovi Štrbovi nezanikol. V po-
sledných dvadsiatich rokoch došlo k zmene 
štruktúry členov, dnes je klub zameraný na 

text: Jozef Gažo, foto: Ľubo Šurina, Juraj Kalamár a Jozef Gažo

Už 55 rokov sa darí v Klube slovenských turistov Detva plniť si plány turi-
stických podujatí a stretnutí v prírode v rámci klubu alebo aj s turistami 
z celého Slovenska. Na Silvestra sa pravidelne už 38 rokov stretávajú tu-
risti na Poľane nad Detvou. Podľa aktuálneho počasia je počet turistov 
a priateľov prírody na silvestrovskej Poľane asi 100 až 350. Stáva sa už 
pravidlom, že priateľ a turista Juraj Dorot z Očovej vždy príde s novými 
veršami na oslavu uplynulého roka. Na záver týchto stretnutí si želáme 
zdravie, krajší a šťastnejší rok, ktorý prichádza.

strednú a staršiu generáciu. Po Vladovi Štr-
bovi prevzala štafetu v rokoch 2000 – 2007 
Mária Medzihradská, v rokoch 2008 – 2009 
Jozef Gažo a od roku 2010 je predsedom klu-
bu Juraj Kalamár. Pod súčasným vedením sa 
podarilo výboru rozšíriť členskú základňu na 
105 členov. Aj napriek tomu, že sme v posled-
nom období prijali takmer 30 mladých členov, 
stále je náš vekový priemer o desať rokov vyšší 
ako celoslovenský. Najmladšia členka má de-
väť a najstaršia 85 rokov. Sme najväčším klu-
bom v regióne Zvolen.

▲ Začiatky činnosti klubu

▲▲ Členovia klubu počas dovolenky v Oščadnici 
a na túre vo Veľkej Fatre

◄▼ Súčasní členovia KST Detva

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
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Tieto krásne pobyty sú zachytené aj na našich spoločných fo-
tografiách a videách.

Pre nasledujúce roky si želáme zdravie, šťastie a ďalšie 
možnosti stretávať sa na spoločných podujatiach tak, aby 
sme čo najviac čerpali pozitívnu energiu z prírody, priateľ-
stva medzi sebou a aj pri stretnutiach s inými turistami na 
mnohých podujatiach v rámci Slovenska. ●

Turistika to je činnosť
Bohu, ľudom milá,

na Silvestra na môj hriešnu
najmilejšia chvíľa.

Veď sme vtedy bližšie k Bohu
každý jeden z nás,

a tak Bože najmilejší
oroduj za nás.

Ľudia moji zlatí
nechce sa mi veriť,

že sa vám dnes chcelo
sem sa vyteperiť.

Či to už zo zvyku
alebo z pasie?

pripomína mi to
dávne procesie.

Len ten kríž popredku
s farárom mi chýba,

beriem to s humorom
nie je to chyba.

Ako vždy sem prišli
mešťania, lazníci,
ale hlavne z Detvy

smädní návštevníci.

No aj keď je Detva
taká ovravená,

ale z nej vychodí
čeľaď premilená.

Ženy tie sú súce
a chlapi tiež nato,

veď sa ten tam hore
nezahanbí zato.

Ľud ten z Podpoľania
aj keď špatnokrásny,

miluje rodný kraj
hlas fujary jasný.

No a keď si búšia
pol litra rožovky,
tak im oči svietia
ako dve žiarovky.

Nebudem Vás viacej
vo veršoch spomínať,

lebo by ma mohlo
svedomie omínať.

Keď ste prišli dneska
hore do Poľany,

nech sa nesú spevy
v všetky sveta strany…

Juraj Dorot z Očovej

▼ Pri oslavách 50. výročia založenia klubu
▼ Členovia klubu pri ľadopáde Mačinová  
a v Triglave v Slovinsku

Spomíname na Ľubomíra Homolku st.
Ľubomír Homolka st. uzrel svetlo sveta 27. februára 1937 v Koši-
ciach. Detstvo a mladosť prežil v Ružomberku. Žurnalistiku za-
čal študovať na Karlovej Univerzite v Prahe a štúdium dokončil na 
Univerzite Komenského v Bratislave.

Od roku 1989 bol členom KST Kremnička v Banskej Bystrici 
a zároveň bol inštruktorom vysokohorskej turistiky KST a orga-
nizátorom najmä vysokohorských podujatí na Slovensku aj v eu-
rópskych veľhorách. Za celoživotnú aktivitu v turistickom hnutí 
získal v roku 2007 Zlatý odznak KST. V roku 2018 mu bola udelená 
Plaketa Alojza Lutonského in memoriam pri príležitosti 40. výro-
čia existencie klubu. Niekoľko rokov pôsobil tiež ako šéfredaktor 
časopisu Krásy Slovenska. Okrem pracovnej pozície šéfredaktora časopisu pôsobil aj ako 
zamestnanec redakcie denníka SMER Banská Bystrica. Pri príležitosti osláv 120 rokov orga-
nizovanej turistiky v Banskej Bystrici v roku 2009 mu bola slávnostne udelená Plaketa pri-
mátora mesta Banskej Bystrice. Do konca života rád cestoval. Ľubomír Homolka st. navždy 
odišiel posledný augustový deň v roku 2009 po krátkej a ťažkej chorobe. Česť jeho pamiatke!

Katarína Šuchová

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

V sobotu 19. októbra 2019 o 8.00 hod. sa už 
po šiestykrát spojí turistický chodník s lesníc-
kym, aby aj takto symbolicky spojil všetkých, 
ktorí majú radi les, či už sa oň s láskou starajú, 
alebo v ňom hľadajú oddych. Podujatie nesú-
ce meno výnimočnej lesníckej osobnosti Joze-
fa Dekreta Matejovie sa v tomto roku presúva 
na Horný Šariš, do malebného prostredia lesov 
v Ondavskej vrchovine. Lesnícko ‑turistická 
trasa povedie od jazierka v Bardejovských 
kúpe ‑ľoch po Lesníckom náučnom chodní-
ku Čierna mláka, kde sa napojí na turistickú 
značku vedú ‑cu na Zborovský hrad a ponúkne 
množstvo krásnych výhľadov a zážitkov spre-
vádzaných slo ‑vom domácich lesníkov a regio-
nálnych turistov. Bližšie informácie nájdete na 
webových stránkach KST a LESOV SR.

6. lesnícky chodník Jozefa Dekreta Matejovie

LESY SR, štátny podnik, a Klub sloven-
ských turistov všetkých srdečne pozývajú na 
spoločné podujatie. ●

Radko Srnka, LESY SR, š.p.


