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Hezké odpoledne, Borku! 

 I dnes se ohlížím za padesátiletou historií znovuobnoveného nedvědického odboru 

Klubu českých turistů. Vybral jsem túru, kterou jsme absolvovali s dětmi při putování v létě 

2008. To jsme byli ubytovaní na Slovensku ve Staré Turé, jen malý kousek za hranicemi. 

 Ten den jsme využili autobusu, který vyvážel zájemce až těsně pod vrchol Velké 

Javoriny. Každoročně na konci července se tam totiž konají Dny přátelství národů, tedy 

Slováků, Moravanů, Čechů a Slezanů. Na samotném vrcholu jsme tehdy pobyli docela 

dlouho, bylo příjemné počasí, dokonce jsme se tam setkali i s několika známými lidmi, ať už 

byli z Moravy nebo ti, které jsme poznali ve Staré Turé. 

 Velká Javorina s nadmořskou výškou 970 metrů je nejvyšším bodem Bílých Karpat. 

Uvědomuji si, že říkám Javorina, rovnocenný název je Velká Javořina, ale já jsem asi pokaždé 

na vrchol hory přicházel ze slovenské strany, tak je to pro mě Velká Javorina. Je to prakticky 

holý vrch, a tedy výborné rozhledové místo. Prochází tudy státní hranice. Pod vrcholem je 

Holubyho chata z roku 1923, architektem byl Josef Jirásek z Uherského Brodu. Pojmenována 

je po Jozefu Ľudovítovi Holubym. To byl evangelický farář, který se věnoval botanice Bílých 

Karpat. 

 Od vrcholu půjdeme po červené značce přibližně západním směrem po Cestě hrdinov 

SNP. Určitě se zastavíme u Dibrovova pomníku, místa, kde padl 13. 10. 1944 Ilja Danilovič 

Dibrov, ruský partyzán. Pokračovat budeme klesáním buď ještě po značce červené a pak 

přejdeme na modrou spojovací cestu, nebo hned od pomníku po zelené značce. Dalším 

zajímavým místem jsou zemjanky, další připomínka SNP (takových míst je v lokalitě 

mnohem víc). 

 Tehdy v roce 2008 jsme došli do obce Poriadie a přes Papraď do Staré Turé. Stará 

Turá je pěkné město, býval jsem tam vždy po několika letech opakovaně – vnímal jsem, jak 

se staré město měnilo na moderní s pěkně upraveným centrem. Vzpomínám si třeba na 

pěknou fontánku na náměstí. Okolí je příjemné tak, jak bylo vždycky. Město má 9000 

obyvatel, kostel, muzeum, na železniční stanici malé železniční muzeum. 

 

   

 

 

 


