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Klub českých turistů informuje...
Z jednání orgánů KČT
Sedmé jednání Vedení KČT se
konalo dne 12. prosince 2018
v Praze. Po schválení programu
a zápisu z předchozího jednání
se Vedení zabývalo přípravou
tematického jednání ústředního
výboru KČT o našich chatách,
které se bude konat ve dnech
9. a 10. března na chatě Bunč.
Poté Vedení projednalo aktuální
záležitosti, tj. jednání poradní
skupiny pro cestovní ruch na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR)
a naplnění sportovního rejstříku
na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy. Dále vyslechlo
zprávy o stavu chat a nemovitostí
a o zpracování investičního projektu pro MMR na rok 2019. V závěru jednání Vedení KČT schválilo
termíny svých zasedání a seznam
dotovaných akcí rodinné turistiky
na rok 2019. Po skončení jednání
následoval společný předvánoční
oběd s pracovníky ústředního
sekretariátu.
Mojmír Nováček, zástupce
generálního sekretáře KČT
Turisté Česka a Slovenska si
připomněli stoleté výročí
Klub českých turistů Třinec
společně s turisty z Turzovky
zorganizovali v sobotu 20. října
2018 akci Setkání turistů a přátel
turistiky Česka a Slovenska s cílem připomenout si 100 let od
vzniku Československé republiky.
A kde jinde si připomenout tak
významné výročí než u chaty se
symbolickým názvem Masarykova
chata na Beskydě a u Sloupu česko-slovenské vzájemnosti na státní
hranici, na území obcí Bílá (Česko)
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Ocenění a vyznamenání

Ústřední výbor KČT, který jednal ve dnech 30. listopadu a 1. prosince
2018, schválil navržená vyznamenání:
Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Květoslav Čapka (KČT, odbor TK Štětí)
• Václav Vágner (KČT, odbor Nové Město nad Metují)
• Ing. Karel Reich (KČT, odbor Dvoráci Dvůr Králové)
• Martin Pesler (KČT, odbor Havlíček Havlíčkův Brod)
• Josef Kostura (KČT, odbor TJ Slezan Frýdek-Místek)
• Pavel Martinovský (KČT, odbor SSK Vítkovice)
• Jaroslav Šubčík (KČT, odbor SSK Vítkovice)
Čestné uznání KČT
• Miloslav Toman (KČT, odbor Šluknov)
• Jaroslav Jágr (KČT, odbor Smiřice)
• Lubomír Hoška (KČT, odbor Lázně Bělohrad)
• Jan Šafář (KČT, odbor Malé Svatoňovice)
• MUDr. Ivan Ďurovič (KČT, odbor Petřvald)
• Anna Vlčková (KČT, odbor Petřvald)
• Herbert Schenker (KČT, odbor SSK Vítkovice)
Čestný odznak KČT
• Václav Provazník (KČT, odbor Rumburk)
• Ing. Tomáš Dvořák (KČT, odbor Mapa Brno)
Veřejné uznání I. stupně – čestný odznak Vojty Náprstka
• Luděk Zápotočný (KČT, odbor Čeřínek Jihlava)
• Ing. Antonín Moravec (KČT, odbor Ivančice)
Oceněným členům KČT děkujeme za dobrou práci pro KČT
a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.
Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT
a Makov (Slovensko)? Na místo
společného setkání již od brzkého
rána přicházeli turisté z celého
bývalého Československa. KČT
Třinec, KST Vrútky a další odbory
dokonce vypravily plné autobusy
turistů! U chaty je uvítala muzika
a zpěváci z Makova, nechyběl
guláš, opékání špekáčků a jiné
bohaté občerstvení. Účastníci
zde získali jedinečné pamětní
razítko a magnetku připravené

speciálně pro tuto akci. Oficiální
část byla zahájena zpěvem české
a slovenské hymny. Své zdravice
přednesli zástupci obcí, konkrétně starosta Makova Ing. Martin
Pavlík a starosta Hutiska-Solance
Ing. Vladimír Petružela. Za Klub
českých turistů se akce zúčastnili
Ing. Jan Havelka, čestný předseda KČT, Ing. Rostislav Kašovský,
člen Vedení KČT, Ing. Břetislav
Boháč, předseda KČT, oblast

Zdravice čestného předsedy KČT Ing. Jana Havelky (foto: archiv KČT)

Moravskoslezská, a Mgr. Jan Sládek,
člen programové rady KČT, oblast Moravskoslezská a předseda
Rady Síně slávy české turistiky.
Za Klub slovenských turistů se
akce zúčastnili Ing. Dušan Valúch,
generální sekretář KST, Vladimír
Gábriš, člen výkonného výboru,
a František Žabka, předseda RR
KST Čadca. Všichni ocenili spolupráci na poli turistiky v minulosti
i v současnosti. Nakonec byla za
zpěvu písničky Beskyde, Beskyde
Věrou Byczanskou, předsedkyní KČT Třinec, a Vladimírem
Pekárem, předsedou 1. ŠK KST
Turzovka, zapálena Vatra přátelství. Mnohým účastníkům se akce
líbila, proto bylo navrženo, aby se
na tomto místě konala pravidelně
každé dva roky.
Věra Byczanská,
předsedkyně KČT Třinec

Moravskoslezští tomíci na
akci Za posledním puchýřem
v Semilech
V posledních letech se stalo tradicí,
že odbor Slezský Tomík Ostrava
vypravuje na akci Za posledním
puchýřem plný autobus. Atraktivní

Český ráj v listopadu 2018 nemohl
být výjimkou. Azyl a zázemí nám
poskytl milý personál Gymnázia
Ivana Olbrachta v Semilech, a to
včetně stravování a možnosti
sportování ve dvou tělocvičnách
s lezeckou stěnou. Za tři dny

Moravskoslezští tomíci na Husníkově vyhlídce (foto: Tomáš Weicht)
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jsme prošli a navštívili Bozkovské
dolomitové jeskyně, část Palackého
stezky, Spálov, Riegrovu stezku,
Kozákov s rozhlednou a naučnou
stezkou, Drábovnu na Maloskalsku,
zříceninu hradu Frýdštejn (bohužel
jen zvenčí), Pantheon na zřícenině
hradu Vranov, Besedické skály na
Kalichu a mnoho dalšího. V sobotu
nás pochodovalo 55 (z oddílů
KADAO Opava a Čmoudík Ostrava) a šlapal s námi (nebo se nechal
nést) i půlroční kocourek Dag.
Komu bylo málo lezení v tělocvičně, vydal se v neděli na via ferratu
Vodní brána u Jizery, hned naproti
Riegrově stezce. Byť dvě trasy
ferraty nejsou určeny pro úplné
začátečníky, všichni naši odvážlivci
ji, řádně vybaveni, bez problému
zvládli, a to i přes chladné počasí
a počáteční obavy z mrazu. Kromě
již zmíněného gymnázia patří velké
poděkování maximálně vstřícným
pořadatelům této krásné akce.
Za odbor KČT Slezský Tomík
Ostrava Rostislav Kašovský
Jak na Nový rok, tak po celý rok
Jihomoravská oblast KČT, odbor
KČT Klub turistů a lyžařů Brno
a TOM Horolezčata uspořádaly již
poosmačtyřicáté Novoroční výstup
na Babí lom. Nad akcí, která se
uskutečnila v úterý 1. ledna 2019,
převzal záštitu starosta obce Lelekovice Aleš Mikauš. Dík za podporu
patří i společnosti Lesy města Brna,
která dovolila konání akce a navíc
organizátorům umožnila výjezd
vozidly jinak uzavřenými lesními silnicemi na rozcestí Lelkovadlo pod
sedlem u Babího lomu. Nejvyšším
bodem Babího lomu je kóta 562 m,
která je položena v severní části
hřebene (kdysi na ní stála dřevěná
rozhledna). Ti, kdo na vrchol
vystoupili (po značení doplněném
pro tuto akci) v čase od 10 do
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ravské oblasti KČT na rok 2019.
I přes nikterak přívětivé novoroční
počasí letos na vrchol vystoupilo
750 účastníků a podobně jako
loni bylo možno spatřit některé
účastníky z daleka. Ještě větší
počet turistů však prošel sedlem
pod Babím lomem, kde bylo po
splnění čtyř novoročních dobrých
skutků možné zakoupit (za 20 Kč)
Novoroční čtyřlístek (odznak
a malý kalendář na rok 2019).
Sbírka v sedle nakonec vynesla
rekordních 13 577 Kč a tyto
peníze budou využity na vyznačení nové stezky pro vozíčkáře.
Vybraná částka znovu potvrzuje
skutečnost, že pro řadu dárců
není povinná cena horní hranicí
dobročinnosti. Vozíčkářských
tras bylo vybudováno od roku
2009 již patnáct. Obrovský počet
příchozích je nepochybně uspokojením jak pro dvacítku dobrovolníků a (v letošním roce ve větru
vymrzlých) pořadatelů, tak pro
skupinu vysokohorských turistů,
kteří upravovali a zajišťovali přístupovou cestu na vrchol den před
akcí. Za všechny z nich je nutno
uvést jmenovitě alespoň Miloše
Stejskala, který se zajištění vrcholu
věnoval letos již potřiačtyřicáté.
Ing. Václav Křepelka, Ph. D.,
odbor KČT KTL Brno, garant akce

Na vrchol Babího lomu letos vystoupilo přes 750 turistů (foto: Kamila Burgerová)

14 hodin, získali za příspěvek 10 Kč
razítko akce Vystup na svůj vrchol.
Sbírka určená pro splácení úvěru
na Bezručovu chatu na Lysé hoře
vynesla v letošním roce úctyhodných 7 197 Kč, přičemž řada
přispívajících zmíněných 10 Kč vý-

razně přeplatila. Všichni obdrželi
pamětní listy a odvážní zájemci si
mohli vyzkoušet slaňování (pod
odborným vedením) či využít
horolezeckou lanovku. Bezplatně
byl zájemcům o turistiku nabízen
Kalendář turistických akcí Jihomo-

Novoroční výstup na Ještěd
Letošní 44. ročník přispěl jako
jeden z mnoha novoročních
výstupů k zahájení turistické
sezony v Libereckém kraji. Tato
společensko-sportovní akce se
navíc konala i jako připomínka
120. výročí vzniku odboru KČT
v Liberci (v prosinci roku 1899).
Přestože letošní novoroční výstup
byl značně poznamenán nepřízní
počasí, na vrchol Ještědu vystoupalo 1016 registrovaných účastníků.

Maminka s kočárkem, který vytlačila až na vrchol Ještědu (foto: Zdenek Vojtěch Juda)

Každý z nich obdržel hodnotný
pamětní list a aktuální novoroční
razítko; mimo to byly připraveny
příležitostné odznaky, Turistické
vizitky a novoroční pohlednice.
Vyhodnocen byl také jubilejní
43 000. účastník od začátku
konání novoročních výstupů –
stala se jím Michaela Kašparová
(roč. 2011) z Liberce. Na základě
informace od kolegů z trasy jsme
ocenili výkon maminky Tomáše
Hartla (narozeného v červnu
2018), která malého turistu v kočárku vyvezla složitým terénem až
do samého cíle pochodu – před
chatu Rohanka na vrcholu Ještědu. Dále jsme předali také propagační materiál Libereckého kraje
a vybavení pro prvňáčky sympatickým sourozencům-předškolákům Ireně a Adamovi Zemanovým z Prahy. Poslední oceněnou
byla Jitka Fejtová z Liberce, která
se stala jubilejní 1000. účastnicí
tohoto novoročního výstupu.
Propagační turistické materiály,
pamětní suvenýry a podporu
nám poskytlo Statutární město

Liberec, Liberecký kraj a Česká
unie sportu. Mnozí účastníci
výstupu také přispěli do celostátní akce Novoroční čtyřlístek.
Tato ušlechtilá tradice umožňuje
drobným finančním vkladem za
odznáček získávat prostředky na
stavbu a vyznačování turistických
tras pro hendikepované občany.
Při letošní akci byla shromážděna
částka 1735 Kč. Velké poděkování
patří všem organizátorům z Oddílu turistiky KČT TJ Lokomotiva
Liberec, kteří se pořádání zhostili
velmi zodpovědně, a to i za ztížených provozních a povětrnostních
podmínek. A jaké podmínky to
konkrétně byly? Zataženo, silný
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vítr, mrholení, teplota cca 3 °C
a výstupová trasa po modré
turistické značce mimo zpevněné
plochy částečně blátivá, výše pak
s vrstvou zledovatělého sněhu.
Za pořadatele Bořivoj Pohl,
předseda Oddílu turistiky KČT
TJ Lokomotiva Liberec
Veletrh Regiontour 2019 v Brně
KČT opět nechyběl na veletrhu
cestovního ruchu Regiontour
v Brně. Letos zde prezentoval
především 130. výročí turistického
značení KČT a rovněž 130. výročí
vydávání časopisu Turista. Těmto
„kulatinám“ byla věnována také
tisková konference, v jejímž
závěru byl předán dárek Ing.
Milanu Pernicovi, CSc., k jeho
90. narozeninám. Právě Milan
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Pernica se zásadním způsobem
podílel a dosud podílí na vývoji
turistického značení KČT. U příležitosti veletrhu byl vydán i tradiční
Obrazový atlas, letos zaměřený na
rozhledny, jehož součástí je také
autoatlas ČR v měřítku 1 : 200 000.
Během veletrhu proběhlo několik
jednání se zástupci krajů, měst
a dalších organizací. Na stánku
KČT byl zajištěn prodej map,
průvodců, Turistických vizitek,
časopisu Turista, Kalendáře turistických akcí a dalších turistických
suvenýrů. U našeho stánku bylo
neustále rušno. Stánek navíc
navštívilo mnoho členů KČT, kteří
využili příležitosti setkat se s předními funkcionáři a pracovníky KČT.
Zdeněk Cabalka,
místopředseda KČT

Chata KČT Prášily v novém
Před rokem se správcování na chatě
KČT v Prášilech ujal nový správce
pan Batelka, který vzešel jako
vítěz výběrového řízení. Pro jeho výběr hovořily především zkušenosti
a praxe z předešlých let. Jeho dosavadní působení v Prášilech ukazuje,
že je to skutečně muž činu, neboť
během chvíle dokázal na chatě
uskutečnit množství stavebních
úprav, změn v provozování a zkvalitnění nabídky pro ubytované.
Nejvíce si změn všimli návštěvníci,
kteří na Prášily jezdili v minulých
letech, a jejich reakce jsou většinou
kladné a pochvalné. Hned při
příjezdu nelze přehlédnout nové
dětské hřiště a ohniště, vedle kterého chce nový nájemce umístit ještě
gril. Zvláštností místa je, že přímo

KČT na brněnském veletrhu Regiontour prezentoval 130 let svého turistického značení a 130 let časopisu Turista
(foto: Mojmír Nováček)
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Terasa na straně k dětskému hřišti (foto: JUDr. Petr Hrubec)

Nově upravená jídelna (foto: JUDr. Petr Hrubec)

od ohniště máte možnost sledovat
potok, na kterém si bobři staví hráz.
Padlé stromy přehrazují potok, takže bobří činnost máte pod sebou
doslova v přímém přenosu. Celá
chata byla vybavena novými „zátěžovými“ koberci, takže již skončilo
přezouvání za vstupními dveřmi
chaty. Ve vstupním prostoru byla vybudována recepce a bar. Do vstupní haly byly nově umístěny stolky
a pohodlné židle, takže si zde v klidu vychutnáte například odpolední
kávu. Z tohoto prostoru je možnost
vstupu na terasu, ze které můžete
kontrolovat svá dítka hrající si na již
zmíněném dětském hřišti. Turistický
návštěvník má nově možnost zvolit
si mezi dvěma způsoby stravování.
Může využít dřívější způsob, kdy je

mu k dispozici kompletně vybavená
kuchyň a návštěvník si vaří z vlastních zdrojů. Nově však může využít
nabídky pana chataře a připlatit si
polopenzi. Velice chvályhodný je
fakt, že správce reaguje na potřebu
turistů, kteří chtějí vyrazit na pochod
po ránu co nejdříve. Možnost
nasnídat se je totiž poskytována
od brzkých ranních hodin. Prostory
celé chaty byly nově vymalovány,
všechny pokoje mají vlastní ledničku a většina z nich nové postele
a nábytek. Správce chaty se dále
pustil do přestavby podkroví, které
bylo doposud nevyužité. Ubytování
by tak zde v brzké době mohly najít
např. mládežnické skupiny, které
preferují spaní na karimatkách a ve
vlastním spacáku. Prášilská chata

Stanislav Bělík, 99letý člen KČT
Ve zdraví a životní pohodě
dne 29. října 2018 oslavil své
99. narozeniny pan Stanislav Bělík,
člen KČT, odboru Doubravník
z Jihomoravské oblasti KČT. Na
výroční členské schůzi obdržel
diplom a zlatou medaili ke 130
letům KČT. Panu Bělíkovi přejeme
do dalších let hodně zdraví
a radosti!
Zdeněk Cabalka,
místopředseda KČT

Panu Bělíkovi (uprostřed) připíjejí (zleva) Ing. Hana Slabáková, předsedkyně
Jihomoravské oblasti KČT, Zdeněk Cabalka, místopředseda KČT,
a Hana Ondroušková, předsedkyně odboru Doubravník (foto: Petr Navrátil)

dále nabízí jeden bezbariérový pokoj s vlastním sociálním zařízením.
Díky jeho permanentní obsazenosti
(ubytovaní dnes zkrátka preferují
WC a sprchu přímo na pokoji) se
v další budovatelské etapě uvažuje
o vybudování několika pokojů
s vlastním sociálním zařízením. Chata dále poskytuje možnost zapůjčení kol, a to pro všechny věkové
kategorie, takže se nemusíte trápit
přepravou vlastních kol z domova.
Rozepisovat se o možnostech
turistiky na Šumavě je celkem zbytečné. Nicméně při jejím poznávání
můžete využít „novou“ chatu KČT
v Prášilech. Více informací o chatě
najdete na www.chatakctprasily.cz.
Zbyněk Báča,
projektový manažer KČT
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