Vysokoškolský športový klub, FEI STU Bratislava,
turistický oddiel
Správa o akcii

Hviezdicový pochod
44. ročník Hviezdicového pochodu sa uskutočnil dňa 09. apríla 2017 v M. Karpatoch
s miestom zrazu tradične na Malom Slavíne. Zo štyroch plánovaných trás bola jedna trasa
diaľková, ktorá je vedená v kalendári Diaľkoplazov s prístupom aj zahraničným turistom.
( Pezinok,žel.st.– Baba – Bielý kríž – M. Slavín – Krasňany, 37 km ). Počet diaľkarov bolo
11, väčšinou naši tradiční turisti, diaľkári.
Okrem účastníkov diaľkového pochodu sa v dobrom počte zúčastnili turistický
priatelia a náhodní návštevníci M. Karpát. Z nášho turistického oddielu VŠK FEI STU to bolo
15 účastníkov. Počasie bolo na toto neskoré jarné obdobie veľmi dobré, teplo a slnečno.
Príjemné počasie privodilo dobrú náladu účastníkov. Je škoda, že to nepochopili naši priatelia
(Dáša, Beata, Jano, Vlado), ktorí sa nezdržali pri vatre na M. Slavíne a rýchlo odišli domov.
Tradične sa oslavovalo. Narodeniny Šaňa Haasa (89 rokov), Laca Harmathu a Jančiho
Hribika (69 rokov).
Diaľkový pochod odštartoval už tradične Šaňo Haas. Pre zranenú nohu sa nezúčastnil
pochodu. Urobil to aj zaňho Maťo Tomaška. Prítomní boli aj ďalší mnohoroční účastníci.
Sveťo Krno, Vlado Launer a účastníci zrazu na M. Slavíne. Boli to mladí zahraniční
pracovníci, pôsobiaci v Blave (vyše 40.). Akciu od Vojenskej nemocnice viedol Martin
Florovič. Zo Záhoria to potiahol ako po iné roky Janči Hribik a z Rače vedúci Laco
Harmatha. Choroba vyradila aj takých turistov ako sú Vojto Veselý s priateľmi a Fero
Klepsatel. Neprišli naši najmladší účastníci, vnuci a vnučky nás starších (K. Kováč....) pre iné
športové aktivity.
Vedúcim akcie bol Doc. Ing. Ladislav Harmatha,PhD.
Vedúci jednotlivých trás boli:
Trasa A (diaľková) – Doc. Ing. Alexander Haas, PhD.
Trasa B – Doc. Ing. Ladislav Harmatha,PhD.
Trasa C – Ing. Martin Florovič, PhD..
Trasa D – Doc. Ing. J. Hríbik,PhD.
Kontrolu na M. Slavíne zabezpečovali vedúci akcie.
Hviezdicový pochod nekončí a chystáme sa osláviť ďalší, už 45. ročník.
Termín 45. ročníka sme naplánovali na nedeľu pred veľkonočnými sviatkami 25. marca
2018. (nedeľa) so zrazom na M. Slavíne.

Bratislava, 10.04.2017

Doc. Ing. Ladislav Harmatha,PhD.
predseda TO VŠK FEI STU
a vedúci akcie

