
V dňoch 3. - 5. 1. 2014 sa konal 55. ročník zimného prechodu roklinami Slov.raja, ktorý 
zahájil Vojtech Jeremiáš - predseda RR Spišskej N. Vsi. Naši štyria turisti absolvovali trasu 
Prielom Hornádu. Kaňonovité údolie rieky Hornád nenasvedčuje tomu, že je práve zimné 
obdobie. Snehu je málo, na skalách iba náznaky ľadopádov. No v tomto kúte Slovenska 
nazývanom raj, je stále čo obdivovať. Viete, že ....? Na tejto trase je zabudovaných 7 
kovových mostíkov a lávok, 320 m reťazí v skalných stenách, 140 stúpačiek a približne 70 
m drevených lávok. 

1 3.-5.1.2014 



2 3.-5.1.2014 



3 11.1.2014 

Dňa 11. 1. 2014 sa konal 39. ročník zimného výstupu na Sninský kameň /1006 
m.n.m./. 21 členov KST vyrážalo zo Zemplínskych Hámrov cez Tri Table až na 
skalný útvar, ktorý bol v r.1982 vyhlásený za prírodnú pamiatku. Napriek 
tomu,že sme mali obavy z nepriazne počasia, vrchol Sninského kameňa nás milo 
prekvapil ľadovou námrazou na stromoch, čo vytváralo krásnu zimnú scenériu. 
Viete že ...? Sninský kameň je zvyšok andezitového lávového prúdu, ktorý sa v 
treťohorách vylial z vihorlatskej sopky. 



4 11.1.2014 



5 23.2.2014 

Dňa 23.2.2014 sa konal oddielový zimný výstup na Krivoštianku /549 m.n.m./. 
Tejto akcie sa zúčastnilo 50 priaznivcov turistiky, hojnou účasťou prispeli aj 
turisti z Michaloviec, Humenného  a Vinného. Počasie bolo priaznivé. Pri 
spiatočnej ceste po zelenej značke popri Grófkinom kríži sme sa zastavili na 
chate P. Kozára, ktorý pre všetkých účastníkov akcie pripravil chutné halaslé. 
Viete že...? Člen nášho KST Števo Vaňko za obdobie 4 rokov vystúpil na vrchol 
Krivoštianky už po 1 145-tý krát. 



6 23.2.2014 



7 23.3.2014 

S príchodom jari ožíva nielen príroda, ale aj turistické aktivity. Otvorenie jarnej 
sezony sa už tradične spája s názvom 100 JKM. Náš KST tento program otvoril 
dňa 23.3.2014 výstupom na hrad Brekov / 28O m.n.m./, ktorý bol vybudovaný 
ako strážny hrad v 2. polovici 13. storočia /1295-1307/ a patril do sústavy 
hradov na uhorsko - poľskej ceste. Tejto akcie sa zúčastnilo asi 250 priaznivcov 
prírody, s ktorých najmladší mali 3 a pol a 8 mesiacov. Podujatie zahájil J. Sabo a 
zároveň vyrozprával pestrú históriu rodu Drugethovcov, ktorí boli jednými z 
mnohých majiteľov hradu. Nechýbala obhliadka zrekonštruovaných zrúcanín, 
opekačka, ani súťaže. Prvenstvo v hode šípkami - deti do 10 rokov patrilo Radke 
Lipovskej, v hode granátom - deti nad 10 rokov - Branislavovi Grnáčovi, v hode 
šípkami – ženy - Lucii Šandorovej a v hode polenom - muži - Igorovi Borošovi. 
Viete že...? V lokalite Brekov sa nachádza viacero jaskýň. V historických 
záznamoch sa uvádza, že ide o veľký jaskynný komplex, ktorý sa tiahne 
pravdepodobne aj pod korytom rieky Laborec na Jasenovský hrad. 



8 23.3.2014 



9 6.4.2014 

Dňa 6. 4. 2014 sme pokračovali v 100 JKM prechádzkou na Kráľovú studienku. 
Predsedníčka klubu Eva Michlovičová symbolickým kľúčom otvorila nielen jarné 
prebúdzanie sa prírody, ale aj pramene vôd, ktoré sú najdôležitejším zdrojom 
pre život. Škoda, že si tieto prírodné dary nevieme ceniť, chrániť a udržiavať v 
čistote, takisto aj zdevastované okolie po výrube stromov v okolí studničky na 
nás zapôsobilo veľmi smutným dojmom. Počasie v tento deň nám nebolo 
priaznivo naklonené - pršalo, preto sa akcie zúčastnilo iba 25 členov. Aj napriek 
dážďu si ženy zasúťažili v hode šípkami a muži v hode polenom. Viete že...? 
Sochu Panny Márie umiestnil na strome v tesnej blízkosti studničky rodák z obce 
Staré Lukáš Cvoreň pred niekoľkými desiatkami rokov ako poďakovanie Panne 
Márii za úspešné ukončenie vysokoškolského štúdia. 



10 6.4.2014 



11 21.4.2014 

Už po 30-ty krát sa na Veľkonočný pondelok stretávajú priaznivci turistiky na 
Šimonke /1092 m. n.m./. Tomuto vrchu by sa právom mohlo hovoriť aj Opálová 
hora, kvôli ťažbe opálu, ktorý sa až do 19.storočia ťažil v jedinom známom 
ložisku na svete - v Dubníku pri Prešove, pod dominantou Slanských vrchov - 
Šimonkou. Našich 9 turistov vystúpilo na jej vrchol najdlhšou trasou z obce 
Pavlovce. Pri peknom počasí sa im naskytol pekný kruhovitý výhľad na Vihorlat, 
Kojšovskú hoľu, Sľubicu, Minčol a Lomnický štít. Viete že ...? V oblasti Slavnských 
vrchov žil v 11. storočí muž menom Mick, ktorý choval kráľovské sokoly. 
Šimonku pomenovali podľa Šimona, jedného z jeho 7 synov, ktorý bol najlepším 
lovcom a sokoliarom. To hovorí legenda. 



12 24.4.2014 



13 27.4.2014 

Dňa 27.4.2014 sme pokračovali v 100 JKM výstupom na Krivoštianku. Priaznivé 
počasie vylákalo na túto akciu asi 80 milovníkov prírody. Nechýbalo posedenie 
pri ohni, deti i dospelí si overili svoje športové schopnosti v hode šípkami, v 
hode granátom, v hode polenom a v pľúvaní hrachom. Výhercovia boli 
odmenení vecnými cenami. 



14 27.4.2014 



15 18.5.2014 

Dňa 18.5.2014 sa výstupom na Belovarku ukončila už 58. sezóna 100 JKM. 
Obavy zo zlého počasia odradili viacero účastníkov, no aj napriek menšej účasti - 
zišlo sa nás iba 4O - nechýbala opekačka a súťaže pre deti i dospelých. V závere 
výstupu bola tombola. Účastníci, ktorí si zakúpili preukazy s trasami výstupov sa 
dostali do zlosovania o pekné ceny vďaka sponzorom, ktorým ďakujeme. 
Poďakovanie si zaslúži aj M. Dobrocký, ktorý sa postaral o zrekonštruovanie 
lavičiek v blízkosti prameňa pitnej vody na Belovarke, ktoré boli v dezolatnom 
stave. Treba len dúfať, že poslúžia milovníkom prírody čo najdlhšie a nepadnú za 
obeť vandalom. 



16 18.5.2014 



17 25.5.2014 

Ďalšou akciou KST  bol výstup na vrch Minčol /1157m.n.m./, ktorý je najvyšším 
vrchom pohoria Čergov. Výstupu sa zúčastnilo 15 turistov. Trasa viedla z obce 
Kyjov na Lysú horu, do sedla pod Minčolom až na vrchol, kde sa nachádza 
hraničný stĺp vo forme betónového pylónu okresov Bardejov, Sabinov a Stará 
Ľubovňa. Po spoločnom foto sme sa presunuli k veľkému drevenému krížu, 
ktorý bol postavený v roku 1995 na počesť návštevy pápeža Jána Pavla II. Tu sa 
nám naskytol pekný kruhovitý výhľad na okolité pohoria. Cestou na vrchol sme 
boli uchvátení tichom, krásnou prírodou, horskými lúkami a stráňami s 
čučoriedkami. Späť sme sa vracali cez Lipianskú dolinu, popod impozantnú Soviu 
skalu až do obce Kyjov. 



18 25.5.2014 



19 5-8.6.2014 

5.-8.6.2014 sa 21 našich turistov vybralo za krásami Slov. raja. Plánovaná trasa 
Sokoliou dolinou viedla do ústia Bieleho potoka, popri vodopádoch Bočnom, 
Skalnom, Vyšnom a Závojovom, ktorý je vysoký 75 m na Bykarku a na úpätie 
Veľkej Poľany. Odtiaľ sme sa presunuli do Medveďej jaskyne, ktorá sa nachádza 
v skalných svahoch planiny Glac. Boli sme jedni z mála šťastlivcov, ktorí si 
prezreli túto verejnosti neprístupnú jaskyňu s najväčším nálezišťom kostrových 
pozostatkov medveďa jaskynného, ktorého vek sa odhaduje na viac ako 15 000 
rokov. Druhý deň sme si zvolili trasu Prielom Hornádu až do hrdla Hornádu. Boli 
to príjemne strávené dni v lone krásnej prírody, s večerným posedením pri ohni 
a športových zápoleniach, ktoré oživili a spríjemnili celú túto akciu. Viete že...? 
Súčasný názov Slov. raj sa pre túto oblasť používa od r. 1921, dovtedy bola 
známa ako Novoveské vrchy, alebo Stratenská hornatina. 



20 5-8.6.2014 



21 26-29.6.2014 

V dňoch 26. - 29. júna sa v Tatranskej Lomnici stretli účastníci 47. ročníka zrazu 
VHT KST, ktorého organizátorom a garantom bola sekcia VHT KST. Centrom zrazu 
bol hotel Morava. Z nášho klubu sme mali 15 členné zastúpenie. 6-členná 
skupina využila možnosť absolvovať výstupy na neznačené vrcholy a zdolala 
Lomnický štít /2633,9 m.n.m./. Po náročnom výstupe nás na vrchole privítala 
hmla a tá nám znemožnila výhľady, na ktoré sme sa tešili. Ďalšia skupina zdolala 
Slávkovský štít /2452,4 m.n.m/, ďalší si zvolili trasu na Zelené pleso /1551 
m.n.m./, odtiaľ cez Malú Svišťovku na Skalnaté pleso /1740 m.n.m./, 
absolvovala sa trasa aj na chatu Plesnivec, Štrbské pleso, Popradské pleso a 
Symbolický cintorín. Strávili sme v našich veľhorách pár pekných dní, domov 
sme sa vrátili plní dojmov a príjemných zážitkov.  



22 26-29.6.2014 



23 11.7.2014 

Už po druhýkrát sa organizoval nočný výstup na Krivoštianku. 12 turistov od 
tejto trasy neodradilo ani premenlivé počasie. Opekačku a posedenie pri ohni 
prerušil silný lejak, ktorý trval až do neskorých nočných hodín, no nás to 
nepripravilo o dobrú náladu a atmosféru, o ktorú sa postaral Jožko Vargovič 
hrou na gitare a spevom, pri ktorom sme mu svorne pomáhali. 



24 11.7.2014 



25 25-27.7.2014 

Dňa 25.7. vyrážame z chaty Trangoška cez Bystrú dolinu popri Dolnom a 
Hornom salaši na chatu M.R.Štefánika. Cestou sa zastavujeme v Jaskyni mŕtvych 
netopierov. Je to jediná vysokohorská jaskyňa na Slovensku sprístupnená 
verejnosti. Ďalší deň vyrážame na najvyšší vrchol N. Tatier - Ďumbier 
/2043m.n.m./, odtiaľ pokračujeme cez Krúpovo a Demänovské sedlo na Chopok 
/2024m.n.m./. Po krátkom zastavení sa na Kamennej chate a obhliadke Rotundy 
pokračujeme na Dereše /2003m.n.m./. Vraciame sa chodníkom popri chate 
Kosodrevina. Bolo teplé slnečné počasie a tak 16. členovia klubu boli maximálne 
spokojní s touto akciou. Spiatočnú cestu domov sme si zvolili cez Králičky na 
Čertovicu. 



26 25-27.7.2014 



27 1.9.2014 

1.9.2014 sa uskutočnil už 17. výstup na Vihorlat. Táto akcia sa konala pod 
záštitou SNS Sobrance. Po spoločnom výstupe a zaspievaní štátnej hymny na 
vrchole účastníkov čakal pri Koniarni chutný guľáš a občerstvenie. Nechýbala ani 
kultúrna vložka. Z nášho klubu sa tam zišlo 23 členov. Celkový počet účastníkov 
bol 300.  



28 1.9.2014 



29 4-7.9.2014 

11 turistov vyráža na plánovanú akciu - Roháče. Ubytovanie máme zabezpečené 
v chate Horec v blízkosti Žiarskej doliny. Prvý deň vyrážame z Račkovej doliny do 
Bystrého sedla, cez kopec Blyšť /2 154 m.n.m./ na najvyšší vrch Z. Tatier - na 
Bystrú /2 248 m.n.m./, ktorú zavše nazývajú aj prvá dáma Liptovských holí. Časť 
turistov sa v polceste oddelila a pokračovala na vrchol Klin /2 176 m.n.m./. 
Druhý deň sme sa vybrali na Žiarskú chatu, niektorí pokračovali do Smutného 
sedla, odtiaľ cez Plačlivô na jeden z najznámejších vrcholov Z. Tatier ,,Ostrý 
Roháč" /2 087,5m.n.m./,  ktorý svojou skalnou vežou vzbudzuje zaslúžený 
rešpekt. Bola to ďalšia pekná akcia, pri ktorej sme pookriali a taktiež  zmerali 
svoje sily pri zdolávaní týchto Liptovských velikánov. 



30 4-7.9.2014 



31 11.10.2014 

26 turistov sa vybralo dňa 11.10.2014 na plánovanú akciu Rankovské skaly v 
Slanských vrchoch. Turistický chodník začínal v Herľanoch, pokračoval smerom 
na Rankovce až na Rankovské skaly. Počasie bolo príjemné a jesenné farby 
prírody nám dotvárali z výhliadky krásnu farebnú scenériu. Cestou späť sme sa 
zastavili v obci Skrabské pri zatopenom lome, ktorého krása nám všetkým 
vyrazila dych. Je to lom na vápenité sliene, ktoré sú potrebné pre výrobu 
cementu. Dnes je už ťažba zastavená a lom je naplnený krásnou modrozelenou 
vodou, o ktorú sa postarala príroda. 



32 11.10.2014 



33 17.11.2014 

17. novembra 2014 sme sa už po piaty krát stretli na akcii "Prechádzka Kolovou 
horou". Zraz účastníkov bol v obci P. Čemerné pri Minibare. Odtiaľ asi 10 km 
okružná trasa viedla cez Strelnicu, popri Rašelinových závodoch, cez Verchovú 
drahu, kde sme sa napojili na lesnú cestu ku už nejestvujúcej chate Vlk, cez 
Kolovú horu, s krátkym zastavením sa pri prístrešku a rozhľadni na kopci Hrun. 
Všetkých účastníkov /70/ čakal v Minibare chutný guľáš a malá pozornosť od 
usporiadateľov akcie - magnetka Kolovej hory a pohľadnica obce. 



32 17.11.2014 



35 30.11.2014 

Letná turistická sezona je za nami a my sme sa s ňou rozlúčili výstupom na náš 
najbližší kopec-Krivoštianku. Bolo slnečné ráno, aj keď s teplotou -3°C, takže 
každý, kto sa chcel tohto výstupu zúčastniť, neváhal. Zišli sme sa v hojnom 
počte, cca 60 turistov zo Strážskeho, ale aj z Michaloviec a Humenného. Bolo 
príjemné stretnúť známych a spoločne zaspomínať na predošlé akcie. Na záver 
výstupu sme prijali pozvanie na chatu Pepa Kozára, kde pre nás mal pripravený 
chutný boršč. 



32 30.11.2014 



37 31.12.2014 

Silvestrovským výstupom na hrad Brekov sme definitívne ukončili rok 2014. Po 
obhliadke zrúcaniny hradu sa 14 členovia klubu zišli pod prístreškom, kde pri 
ohni a opekačke zavládla výborná silvestrovská nálada. Rozišli sme sa s prianim 
nech nás zdravie a šťastie sprevádza na našich turistických potulkách prírodou. 



38 31.12.2014 


