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Dobré odpoledne, Borku! 

 Jedna z forem ocenění zasloužilých členů KČT je udělení čestného členství. Může to 

být čestný člen celého klubu, oblasti, ale též čestný člen odboru. Čestným členem KČT, 

odboru Nedvědice je Ing. Jiří Daniel. Já velmi rád vzpomínám na celou řádku turistických 

akcí, které jsme spolu, ale spolu, často i s dalšími turisty, absolvovali. Byly to výlety 

jednodenní a samozřejmě i vícedenní. Byly to kratší procházky, byly to ale i náročné trasy 

dálkových pochodů. Než se dostanu ke konkrétní trase, povím ještě, že mít na dálkový pochod 

dlouhý třeba 50 kilometrů rovnocenné souputníky, že to není vůbec jednoduché. Takoví 

turisté by měli být ve více faktorech ve shodě. Mám na mysli fyzickou zdatnost, shodu na 

četnosti zastávek, a také: cestou se povídá, takže vhodná témata k rozhovorům. 

 Vzpomínám velmi rád na opravdu dlouhý přechod na Martinských holích na 

Slovensku. Byla to tehdy výprava autobusem pro přibližně 40 turistů. Autobus nás vždycky 

někam zavezl a my se buď vraceli do místa ubytování, nebo na jiné určené místo. Vedoucím 

akce byl právě Ing. Jiří Daniel. Tehdy (v roce 1999) nás autobus vyvezl za Príbovce (část 

Valča). Odtud jsme přecházeli celý hřeben až po Strečno. Na hřeben k červené značce jsme šli 

táhlým stoupáním. Za dobrého počasí je odměnou bohatý rozhled do údolí. My jsme tehdy šli 

na konci září a to jsme si užívali i dalších požitků. Cestou jsme ochutnávali vyzrálé borůvky. 

V místě Horná lúka jsme už v 1300 metrech, o kousek dál na nejvyšším bodě Martinských 

holí Velké lúke (1476 m), následuje vrch Krížava. Toto je právě ta část trasy, která poskytuje 

rozhledy. 

 Až se dostaneme ke Strečnu, musíme počítat se zastávkou u hradu. Vzpomínám si, že 

když jsme tam byli kdysi poprvé v sedmdesátých letech, že to byla majestátní opuštěná 

zřícenina. Majestátnost zůstala, ale hrad už není opuštěný, protože jednak je stavebně 

zakonzervovaný, aby dále nechátral, a navíc tam lze projít nově postavenou středověkou 

slovenskou vesnicí. Od hradu pohled do údolí k obci Strečno, protéká řeka Váh. 

Tolik tedy vzpomínka na velmi náročnou, ale hodnotnou a krásnou túru, kterou jsme kdysi 

absolvovali s Jirkou Danielem, čestným členem nedvědického odboru KČT. 

 

 

 

 

 


