KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

Zo života KST

Národný výstup na Kriváň

41. zraz cykloturistov KST
Ružomberok 29. 8. – 1. 9. 2019

▲ Majestátnou kulisou Ružomberka

je masív Veľkého Choča
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Klub nadšencov amatérskej cyklistiky
(KNAC) Ružomberok symbolicky pri štyridsiatom výročí svojho vzniku prijal ponuku usporiadať 41. zraz cykloturistov
KST. Je to veľká pocta a zároveň zodpovednosť voči všetkým, ktorí nás navštívia
v dolnom Liptove, v Ružomberku. Prečo
zodpovednosť? Po prvé: či dokážeme za taký krátky čas ukázať všetky krásy v našom
kraji. A po druhé: zhustená doprava v okolí Ružomberka kladie zvýšené nároky na
výber trás tak, aby bola zaručená bezpečnosť cyklistov. Z pohľadu nás, organizátorov je to priorita, a samozrejme, spoliehame sa aj na vašu vyspelosť, pochopenie
a disciplínu.
Navštíviť Ružomberok a nepozrieť si Vlkolínec, Malinné (Málinô Brdo), Magurku,
Kúpele Lúčky, hrad Likavu, Ľubochniansku dolinu, Cyklokorytničku aj rozostavané torzo diaľnice D1 v úseku Hubová –
Ivachnová, to je ako byť v Paríži a nevidieť
Eiffelovku. Priatelia cykloturisti, príďte,
uvidíte tu toho oveľa viac. Čakáme Vás.
Róbert Fajta, predseda KNAC
a organizačného štábu

Cyklotrasy
C1 (30. 8.) Ružomberok – Čutkovo – dolina
Bystrô – Ľubochnianska dolina – Vyšný tajch –
Ľubochňa – Hrboltová – Ružomberok. Celková
dĺžka 73 km, stúpanie 1 896 m.
C2 (30. 8.) Ružomberok – Liptovská Teplá –
Lúčky – Vrchvarta – Osádka – Malatiná – Bukovina – Bobrovník – Bešeňová – Liptovská Teplá
– Ružomberok. Celková dĺžka 57 km, stúpanie
1 091 m.
C3 (31. 8.) Ružomberok – Korytnica – Ružomberok (Cyklokorytnička). Celková dĺžka 54 km,
stúpanie 605 m.
C4 (31. 8.) Ružomberok – Liptovská Štiavnica
– Liptovské Sliače – Partizánska Ľupča – Ľubela
– Svätý Kríž – Liptovský Mikuláš – Liptovský Trnovec – Bešeňová – Ružomberok. Celková dĺžka
76 km, stúpanie 1 050 m.
Pešie trasy
T1 (30. 8.) Ružomberok, autobus – Valaská Dubová – Veľký Choč – Valaská Dubová – Ružomberok. Celková dĺžka 9 km, stúpanie 943 m.
T2 (31. 8.) Ružomberok – Čebrať – Predný Choč – Mních – Ružomberok. Celková dĺžka
19 km, stúpanie 1 272 m.

Tohtoročný Národný výstup na Kriváň je venovaný
100. výročiu založenia Tatranského spolku turistického
(TST) a spomienke na Aurela Stodolu. Spoluorganizátormi sú KST-región Liptov, Mesto Liptovský Mikuláš,
Mesto Vysoké Tatry, Matica Slovenská a obec Pribylina.
Výstup sa uskutoční v sobotu 17. augusta po značkovaných chodníkoch od Troch studničiek a Jamského
plesa. Doprava z Liptovského Mikuláša na Tri studničky
bude zabezpečená autobusmi s odchodom zo železničnej
stanice v Liptovskom Mikuláši o 6.00 hod., z ATC Račkova dolina o 6.30 hod., čas odchodu z Troch studničiek
(návrat) bude spresnený ráno v autobuse. Možnosť táborenia v ATC Račkova dolina na vlastné náklady (po
predložení účastníckeho lístka je zľava). V ATC bude
zriadená kancelária organizačného výboru. Výmenou
za výstupový lístok dostane účastník bronzový odznak
NVK 2019 a skladačku s informáciami z histórie TST.
Výdaj odznakov bude v Daxnerovom sedle, prípadne
(podľa počasia) na spojnici chodníkov do 14. hod. Objednávku výstupového lístka s uvedením záujmu o dopravu autobusmi organizátorov (cena bez dopravy 5 €,
s dopravou 8 €) a o táborenie v ATC Račkova dolina

spolu s informáciou o zaplatení zašlite
do 31. júla mailom na adresu: janoluptak@gmail.com, alebo poštou na adresu: Ján Lupták, Tichá 1718/22, 03484
Liptovské Sliače. Ako je v posledných
rokoch pravidlom, vydaných bude len
500 výstupových lístkov.
Účastníci podujatia sú povinní
dodržiavať pokyny usporiadateľov,
Horskej záchrannej služby, pracovníkov Správy TANAP-u a Štátnych
lesov TANAP-u. Výstup je na vlastnú
zodpovednosť.
Ján Lupták, predseda
organizačného výboru

Pochody
Turčianskou záhradkou
Turistický klub
Fatra Vrútky srdečne pozýva
na 19. ročník
med zinárodného turistického podujatia
IVV – Pochody
Turčianskou
záhradkou. Záujemcov o podujatie
upozorňujeme na posun termínu
o týždeň. V Kalendári KTS 2019
je podujatie zaznačené poslednú júlovú sobotu, ale uskutoční sa
o týždeň neskôr – v sobotu 3. augusta 2019. Plánovaný je výstup
na vrch Lučenec (1 041 m) nad obcou Sklabiňa v pohorí Veľká Fatra
alebo pre cykloturistov alternatívna trasa. Pre účastníkov bude
pripravené občerstvenie a bohatá
tombola. Informácie: Jozef Minárik, 0907 418 640
Jozef Minárik

77

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

50 rokov prechodu Čergovom
Čergov patrí medzi najkrajšie slovenské pohoria. V zime aj v lete je cieľom milovníkov
prírody nielen z okolia, ale aj z celého Slovenska. Najmä v zime je ideálnym miestom
pre milovníkov bežiek. Prechody Čergovom
majú dávnu tradíciu, v Krásach Slovenska
bol už v roku 1924 popísaný prechod lyžiarov zo Sabinova do Hertníka. Reakciou na
záujem turistov bolo vybudovanie turistickej chaty na Čergove.
Čergov zasahuje až do štyroch okresov
východného Slovenska, pre všetky má turistika v tejto oblasti mimoriadny význam.
Z Bardejova kedysi turisti nastupovali do
pohoria hlavne z Hertníka. Chata na Čergove bola odtiaľ blízko. V roku 1964 si však
Bardejovčania vybudovali chatu na Krížoch
a začali robiť prechody pohorím z Livova
a Livovskej Huty s cieľom na novej chate.
Prvý oficiálny hromadný prechod turistov
Čergovom na lyžiach sa uskutočnil v marci 1969, zorganizovali ho turisti z OTJ Štart
Snaha Bardejov. Išlo sa z Livovskej Huty cez Minčol, Priehyby a Solisko na chatu
v Krížoch. V júni v tom istom roku sa začala aj tradícia pravidelných letných prechodov Čergovom po rovnakej trase, ktorá
sa v nasledujúcich rokoch takmer nemenila. Na hrebeni sa Bardejovčania stretali

s Prešovčanmi, Sabinovčanmi a turistami zo
Starej Ľubovne. V roku 1974 sa organizácie
prechodu ujali turisti zo Slávia ODPM Bardejov, v roku 1977 začal oba tieto prechody
organizovať novozriadený OT TJ Partizán
Bardejov. V roku 1986 bardejovskí turisti
pripravili jubilejný 20. zimný zraz turistov,
vtedy zimný prechod Čergovom na bežkách
absolvovalo vyše 500 účastníkov zrazu. Odvtedy organizáciu prevzali turisti z Hertníka a v príprave tohto druhého najstaršieho
turistického podujatia v okrese Bardejov
pokračovali aj v ďalších rokoch (najstarším
podujatím je okresný zimný zraz, koná sa
každoročne od roku 1963). Účastníci si môžu
vybrať buď trasu z Livovskej Huty cez Minčol – najvyšší vrchol pohoria, alebo skrátenú trasu cez sedlo Forgačka, prípadne z Livova cez sedlo Priehyby, cieľom býva vždy
Hertník. V zime aj v lete sa počet účastníkov
pohybuje zhruba od 100 do 200, z priemeru
sa vymykali zrazy v roku 1986 aj 1992 (letný zraz), 1996 a 2014. Zimný prechod býva
v polovici februára, letný prechod Hertníčania zmenili na jesenný s termínom v polovici
októbra.
V tomto roku sa uskutoční už 51. ročník
týchto tradičných podujatí.
text a foto: Jozef Chovanec

▼ Časť účastníkov jubilejného 50. prechodu Čergovom v sedle Priehyby
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Odišiel Vladimír Štrba –
zakladateľ turistiky v Detve

Všetkým turistom a priateľom turistiky
oznamujeme smutnú správu, že 26. mája
zomrel vo veku 80 rokov náš prvý predseda
klubu Vlado Štrba.
Vladimír Štrba sa narodil 9. 1. 1939
v Kláštore pod Znievom. Nadšený turista a skaut bol vychovaný prírodou Malej
Fatry, turistike sa venoval od svojich mladých rokov. V roku 1964 prišiel pracovať do
PPS Detva, kde pôsobil najskôr ako vychovávateľ na Odbornom učilišti strojárskom
a neskôr na rôznych hospodárskych funkciách v PPS Detva. Turistike a športu sa venoval aj ako funkcionár od roku 1964 až do
roku 2002. Bol členom Telovýchovnej jednoty PPS Detva a vyše 35 rokov bol predsedom KST Detva. Ako funkcionár pôsobil
aj na regionálnej a celoslovenskej úrovni.
Organizoval letné a zimné prechody Západných Tatier, celoslovenský zraz turistov
v roku 1974 v Detve na Kyslinkách a v roku
1994 celoslovenský zimný zraz v Detve. Ako
člen expedičných výprav do zahraničia propagoval Detvu a Podpoľanie v 27 štátoch
Európy. Podpoľanie bola jeho srdcová záležitosť, turistika a pohyb v prírode boli jeho celoživotnou filozofiou a náboženstvom.
V roku 2000 bol ocenený ako najlepší športovec mesta Detva, v roku 2004 mu bol
udelený Zlatý odznak KST, v roku 2015 získal Lutonského plaketu za významný prínos k propagácii turistiky na Slovensku.
Vladimír Štrba bol spoluzakladateľom
turistiky na Podpoľaní a zostáva legendou
detvianskej turistiky. Česť jeho pamiatke.
KST Detva

Gratulácia pre Milana Ružeka
Večne zvedavý a neposedný, dobre naladený, mimoriadne pracovitý a zodpovedný
kartograf a značkár Milan Ružek z Modry
má v občianskom preukaze dátum narodenia 29. 6. 1929, čo znamená, že v tomto roku oslávil v dobrom telesnom i duševnom
zdraví okrúhle 90. narodeniny!
Milan Ružek sa popri svojej práci v Slovenskej kartografii od roku 1957 venoval
turistike a najmä turistickému značeniu.
Bol aj spolupracovníkom redakcie Krásy
Slovenska, podieľal sa na vydávaní turistických máp a turistických sprievodcov,
významne sa zaslúžil o vybudovanie turistickej rozhľadne na Veľkej Homoli nad
rodnou Modrou, venoval sa záchrane lesných studničiek. V poslednom období ho
potešilo založenie Sekcie histórie turistiky na Slovensku, uvítal, že bude mať komu
odkázať svoj obsiahly súkromný turistický
archív. K celej plejáde turistických, športových a spoločenských vyznamenaní mu
v tomto roku pribudlo najvyššie ocenenie
Klubu slovenských turistov – čestné členstvo, schválené 20. valným zhromaždením
KST. V čase písania tejto gratulácie sa mladistvý 90-ročný jubilant živo zaujímal o to,
ako sa dostane do Košíc na 66. celoslovenský zraz turistov, ktorého by sa veľmi rád
zúčastnil. Nepochybujem, že sa mu to podarilo. A keďže je Milan nielen turista, ale
aj veľký priateľ kultúry a znalec dobrého vína, do ďalších rokov mu na dobré zdravie
symbolicky pripíjame jeho obľúbeným malokarpatským vínečkom: Milý Milan, nech
si ešte dlho medzi nami!
Dušan Valúch
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