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Klub českých turistů informuje...
Ing. Jan Havelka čestným
občanem Krásné Lípy
Prvním turistickým klubem na
území Krásné Lípy se stal Touristenklub, založený dne 25. srpna
1882, a o tři roky později (dne
23. srpna 1885) byly v Malém
sále hotelu Beseda schváleny
stanovy Horského spolku pro
nejsevernější Čechy se sídlem
v Krásné Lípě. Spolek při oslavě
svého 40. výročí sdružoval
23 odborů a v regionu působil
až do konce 2. světové války.
Téměř po 100 letech od vzniku
prvního spolku organizované turistiky v Krásné Lípě vznikl (dne
11. listopadu 1981) při TJ turistický odbor, jemuž bylo dáno do
vínku nadšení, krásná příroda
a odkaz Horského spolku pro
nejsevernější Čechy. A tyto
tři aspekty se prolínají v celé
historii odboru. Činnost odboru
vždy zohledňovala sportovní,
brigádní, ale i veřejně prospěšnou činnost. Klub v počátcích
své činnosti čerpal ze zkušeností

Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT počátkem dubna 2018 schválilo navržená vyznamenání:
Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Milan Janoštík (KČT, odbor Praha-Vyšehrad)
• Zdeňka Babková (KČT, odbor Klatovy)
• Tomáš Baierl (KČT, odbor Klatovy)
• Ing. Josef Hošťálek (KČT, odbor Klatovy)
• Václav Motlík (KČT, odbor Klatovy)
• Mgr. František Šanda (KČT, odbor Klatovy)
• Mgr. Jana Šandová (KČT, odbor Klatovy)
• Josef Vítek (KČT, odbor Hlinsko)
• Ing. Petr Jelínek (KČT, odbor Lokomotiva Pardubice)
• Ing. Karel Müller (KČT, odbor Polička)
Čestné uznání KČT
• Jaroslav Pospíšil (KČT, odbor Kdyně)
• František Končelík (KČT, odbor při TJ Sokol Planá)
• Jiří Čengery (KČT, odbor při TJ Sokol Planá)
Čestný odznak KČT
• Jiří Andrle (KČT, odbor Polička)
• Ing. Zdeněk Šesták (KČT, odbor Lanškroun)
Veřejné uznání I. stupně – čestný odznak V. Náprstka
• Rudolf Fibigar (KČT, odbor Česká Třebová)
• Jan Frank (KČT, odbor Slavia VŠ Plzeň)
Všem oceněným děkujeme za dobrou práci pro KČT a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.
Mojmír Nováček, generální sekretář KČT

Předání diplomu čestného občanství. Zleva Ing. Jan Havelka, místostarosta a senátor
Ing. Zbyněk Linhart a starosta města Jan Kolář (foto: Václav Hieke)
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funkcionářů okolních odborů.
Největší měrou jej však ovlivnil
vizionář Ing. Jan Havelka, který
je jednou z nejvýraznějších
osobností současné turistiky.
Ing. Havelka Krásnou Lípu pravidelně navštěvuje, propaguje
ji na mnoha úrovních a aktivně
prosazoval i vznik Národního
parku České Švýcarsko. Svou
autoritou výrazně podporuje zachování odkazu zakladatelů české i německé turistiky, akcentuje
dobrovolnictví, solidaritu a úctu
k tradicím a podporuje také my-

šlenku vytvoření muzea turistiky
v Krásné Lípě. Mimo to s námi
spolupracuje na vytvoření
mezinárodní evropské dálkové
trasy, tzv. Hřebenovky. Pro jeho
přínos krásnolipské turistice
a cestovnímu ruchu bylo Ing.
Janu Havelkovi uděleno čestné
občanství města Krásné Lípy.
K jeho udělení zastupitelstvem
města došlo dne 11. prosince
2017 a slavnostní předání
u příležitosti mezinárodního
turistického srazu k výročí 100 let
republiky a 130 let KČT proběhlo
dne 8. května 2018.
Václav Hieke,
předseda odboru KČT
Krásná Lípa

certifikované trasy; PaedDr. Jan
Eichler – ekonomická rada. Dále
se Vedení KČT zabývalo diskuzí
z celostátní konference KČT
a přípravou prvního jednání
ÚV KČT. V závěru zasedání byly
schváleny termíny jednání
Vedení KČT v roce 2018 a přijata informace o přípravě dvou
vozíčkářských tras, které budou
otevřeny v roce 2018 – trasa
okolo Františkových Lázní bude
otevřena počátkem července
v rámci Letního turistického
srazu a v přípravě je také trasa
okolo Vrbenských rybníků
u Českých Budějovic.

Z jednání ústředních orgánů
KČT
Vedení KČT se sešlo na svém
prvním jednání v novém složení
ve středu 25. dubna v Praze. Na
počátku zasedání byl schválen
jeho program, zápis z minulého
jednání a dále byly projednány
úkoly předané předchozím
Vedením KČT. Vedení bylo
rovněž informováno o prodloužení smlouvy o distribuci map
s firmou Freytag & Berndt. Následně byly rozděleny kompetence členů nového Vedení KČT,
a to následujícím způsobem:
předseda Mgr. Vratislav Chvátal
– rada pro prezentaci (dočasně),
redakční rada Turisty; místopředseda Zdeněk Cabalka –
programová rada, redakční rada
Zpráv KČT Turisty; místopředseda Ing. Ivan Press – organizační
rada; Ing. Radek Přílepek – rada
značení; Ing. Rostislav Kašovský
– technická rada; Ing. Zdeňka
Šrédlová – mezinárodní činnost,
zahraniční aktivity, dálkové

Festival turistických amatérských filmů a elektronických
fotografií ve Zlíně a Vizovicích
Ve dnech 20.–22. dubna
proběhl již 6. ročník Festivalu
turistických amatérských filmů
a elektronických fotografií
ve Zlíně a Vizovicích. Hlavní
promítání a vyhlášení cen se
uskutečnilo v sobotu 21. dubna
v multikině Zlaté jablko ve Zlíně.
Promítání filmů pro mládež se
uskutečnilo již o den dříve ve
Vizovicích v kině Domu kultury.
Ke zpestření programu přispěl
opět Ing. Richard Jaroněk, dobrodruh a znalec africké přírody,
besedou o ochraně afrických
zvířat. Součástí festivalu byla
(po celý duben) výstava fotografií ve výstavní síni Magistrátu
města Zlín. Výstava s tematikou
100 let republiky, 130 let KČT
a 120 let železnice Otrokovice–Vizovice byla zahájena
vernisáží a tiskovou konferencí.
Součástí hlavního programu
byl opět seminář fotografování

Mojmír Nováček, generální
sekretář KČT

a filmování, tentokrát v nově
zřízeném salonu muzea slivovice
v areálu Distillery Landu Rudolfa
Jelínka s prohlídkou uvedeného
muzea. V neděli 22. dubna se
uskutečnila výprava na zříceninu
hradu Cimburk, hrad Buchlov,
Velehrad a do Archeoskanzenu Modrá. Za pěkného počasí si
účastníci pořídili mnoho snímků
nejen z muzea, ale i z exteriérů
hradů a církevních staveb,
přičemž některé z těchto snímků
budou použity i v CEWE fotoknize, která se opět připravuje pro
autory festivalu. Autoři filmů
letos dorazili nejen ze Zlína,
Uherského Hradiště, Vizovic, ale
až z Ústí nad Labem, České Lípy,
Havířova, Jihlavy, Havlíčkova
Brodu, Bučovic, Brna a Prahy.
Cenným poznatkem je fakt, že
autoři filmů se sem vracejí, k nim
se připojují další, a technická
i věcná úroveň filmů a fotografií
tak narůstá. Již tradičně byl
festival zakončen „Potlachem“,
kde autoři a hosté festivalu
při country hudbě neformálně
hodnotili svá díla a vyměňovali
si zkušenosti.
Ing. Miloslav Vítek,
ředitel festivalu
Vyhodnocení II. etapy projektu 100 let republiky, 130 let
v pohybu
Projekt 100 let republiky, 130 let
v pohybu má za sebou úspěšně
dokončenou druhou etapu.
V době od 1. září 2017 do
31. března 2018 se uskutečnilo
dalších 35 turistických akcí, na
nichž pořadatelé zaregistrovali
21 633 účastníků. Připomeňme,
že 23 pochodů první etapy se
zúčastnilo 23 899 turistů, což
znamená, že se do celého pro-
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Akce Silvestr na Chrudimce se v roce 2017 zúčastnilo 1770 turistů
(foto: archiv KČT Hlinsko)

jektu dosud zapojilo celkem
45 532 osob. Poděkování za
úspěšnou realizaci všech akcí
patří zkušeným pořadatelům,
funkcionářům a členům KČT,
kteří odvedli pořádný kus
dobrovolné práce, věnovali
značnou část svého volného
času a přidali své nápady
a zkušenosti proto, aby přiblížili
veřejnosti činnost KČT. Klub
českých turistů se věnuje nejen
značení pěších turistických tras
a cyklotras, ale umí připravit
i řadu zajímavých akcí, vycházek,
výletů, pobytů apod., a to jak

pro své členy, tak také pro širokou
veřejnost, tedy pro všechny
věkové skupiny zájemců o zdravý
pohyb v přírodě. Zmiňme nyní
alespoň některé pochody, které se
v uvedeném období konaly. Pražská akce Přes město, přesto přírodou přilákala na start 1400 běžců
a 150 turistů. K početně velkým
akcím se tradičně řadí pomyslné
ukončení turistické sezony, akce
zvaná Za posledním puchýřem,
která se uskutečnila ve dnech
17.–19. listopadu 2017 v Bučovicích za účasti 1487 turistů.
Silvestr na Chrudimce je název

Zahájení jarní turistické sezóny 2018 ve Vysokém Mýtě (foto: Mojmír Nováček)

„hvězdicového“ pochodu, pořádaného odborem KČT Hlinsko,
na němž se dne 30. prosince
2017 sešlo u pramene Chrudimky 1770 turistů. Pořadatelé
Novoročního pochodu z Bolevce
do Bolevce, kterými jsou oblast
KČT Plzeňský kraj a odbor KČT
Bolevec Plzeň, se zase mohou
pochlubit účastí 1361 turistů
různých věkových kategorií.
A nejvíce účastníků – neuvěřitelných 5 904 – bylo v Jičíně na tradiční jarní turistické akci nazvané
Pochod Českým rájem – putování
za Rumcajsem. Na každé akci
projektu proběhlo i Stoleté
losování o hodnotné ceny, které
věnovala společnost ROSSMANN,
generální partner projektu 100 let
republiky, 130 let v pohybu.
Ing. Bc. Míla Bradová
a Ing. Jaroslav Krejzlík
Mezinárodní turistický sraz
v Krásné Lípě
Odbor KČT Krásná Lípa uspořádal dne 8. května 2018, v den
národního svátku, mezinárodní
česko-německo-polský turistický
sraz v rámci oslav výročí 130 let
KČT a 100 let od vzniku ČSR. Jak
je vždy v Krásné Lípě dobrým
zvykem, měl tento sraz své téma.
Tentokrát využili organizátoři
skutečnosti, že v květnu 1918
došlo v nedalekém Rumburku
ke vzpouře českých vojáků
náhradního praporu 7. střeleckého pluku rakousko-uherské
armády. Tato vzpoura byla reakcí
na nedostatečné zásobování,
nevyplacený žold, šikanu německými důstojníky a nakonec

Sraz v Krásné Lípě připomněl výročí rumburské vzpoury (foto: archiv KČT Krásná Lípa)

i reakcí na celkovou kritickou
situaci na konci strašné a vysilující
1. světové války. V rámci srazu
byla proto zrežírována velká
scéna, kdy do železniční stanice
Krásná Lípa přijel historický vlak,
tažený nejstarším typem české
parní lokomotivy, vyrobené na
konci 19. století První Českomoravskou strojírnou v Praze
(pozdější ČKD). Z vlaku vystoupili
cestující v dobových oblecích
a na nádraží byli rakouští policisté
i dobově oblečení železničáři.
Před odjezdem vlaku se pak
objevili i čeští vojáci v uniformách
rakousko-uherské armády, načež
vlak zabavili, aby s ním mohli jet
dále. Tato hlavní část programu
přilákala do Krásné Lípy stovky
aut a autobusů s (podle odhadů)
více než tisícem návštěvníků. Dále
zde hrálo několik českých, německých a polských hudebních

souborů, které vytvářely rušnou
a veselou atmosféru na nádraží
i v jeho okolí. K občerstvení
účastníků posloužily četné stánky
s teplými i studenými pokrmy
a nápoji. V rámci programu byl

Součástí programu byl i příjezd historického vlaku (foto: archiv KČT Krásná Lípa)

odhalen také pomník připomínající popisovanou historickou
událost. Zmíněný vlak pak kolem
14. hodiny odjel s účastníky do
Šluknova, kde tamější radnice
zorganizovala další program. Sraz
se uskutečnil pod záštitou senátora Ing. Zbyňka Linharta z Krásné
Lípy a za aktivní účasti starosty
města Krásná Lípa Jana Koláře
(oba jsou členy odboru KČT
Krásná Lípa a oba jsou vyškolení
značkaři!). Vedení KČT zde zastupoval místopředseda ÚV KČT
Zdeněk Cabalka. Sraz byl ukázkovým příkladem, jak lze dobrým
nápadem a aktuálním tématem
přilákat velký počet účastníků
a docílit také velké propagace
činnosti KČT. Krásnolipští turisté
nás všechny při svých akcích vždy
znovu a znovu něčím zajímavým
a hezkým překvapí!
Ing. Jan Havelka
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bufet, v němž se perou psi, lidé
chodí v nesmekách a pokoje jsou
pronajímány za velké peníze. Protože se naše nejnovější chata a její
nájemce stávají pravidelným cílem
urážek a lží ze strany úzké skupinky
lidí, vyzvali jsme vydavatele zpravodaje, aby byl dán prostor naše-

mu podrobnému vysvětlení a také
dalším organizacím, které působí
na Lysé hoře. Jelikož tak vydavatel
ani po dvou písemných výzvách
neučinil, oznamujeme tímto, že
uvedené údaje jsou účelově lživé
a že s nimi zásadně nesouhlasíme.
Na Lysé hoře je nyní ve službách

zdravá konkurence a ohlasy většiny návštěvníků naší chaty hovoří
drtivě o pozitivních dojmech, byť
jsme si vědomi, že stoprocentní
spokojenost dosažitelná není.

Opustil nás Bohumil Vokroj

Odešel Slávek Zůna

Za Vlastou Doležalovou

Dne 7. dubna 2018 opustil ve
věku 89 let řady turistů náš
kamarád, pan Bohumil Vokroj
z KČT VOKD Ostrava-Poruba,
Mistr turistiky od roku 1994.
Bohumil Vokroj pracoval jako
vedoucí turistiky pěší, cykloi běžkařské a byl organizátorem
celostátní turistické akce Marathon osvobození a S véókáďáky z Poruby do Poruby. Všichni,
kdo jej poznali na turistických
akcích po celé republice i v zahraničí, vědí, že byl výborný
turista a dobrý kamarád. Velmi
těžká a dlouhá nemoc mu zabránila v turistice pokračovat
a smrt nám jej nyní navždy
vzala. Čest jeho památce.

Dne 5. března 2018 zemřel ve
svých 81 letech Jaroslav Zůna.
Jako vedoucí TOM pracoval
s mládeží a později byl předsedou odboru KČT při SK Viktoria
Žižkov. Mimo to byl organizátorem Tříkrálového pochodu
Praha–Karlštejn, který se letos
konal již po čtyřicáté. Jaroslav
Zůna byl řadu let členem
výboru oblasti Praha, kde vedl
evidenci odborů a členskou
databázi oblasti. Díky tomu byl
také jejím kritikem a později
testoval průběžně nasazované
„novinky“. Za svou činnost obdržel čestná uznání oblasti i KČT.
Čest jeho památce.

Vlasta Doležalová byla aktivní
členkou někdejšího odboru KČT
Dukla Praha. Byla činorodou
turistkou a nikdy neváhala přiložit
ruku k dílu. Vlasta Doležalová stála
za pochodem Doležalova dvacítka
a dále byla v týmu pořadatelů srpnového Petřínského pochodu nebo
populárního pochodu Praha–Prčice.
Za svoji činnost byla oceněna
veřejným uznáním KČT II. stupně –
diplomem s medailí. Do roku 2005
byla také předsedkyní oblasti KČT
Praha. V pátek 11. května 2018 se
však vydala na svoji poslední cestu,
když prohrála dlouholetý boj se
zákeřnou nemocí. V příštím roce by
se dožila 70 let. Vzpomínáme na ni
v tom nejlepším světle.
Za KČT, oblast Praha
předseda oblasti Ivan Press

Ing. Rostislav Kašovský,
předseda Technické rady KČT

Altán byl postaven u příležitosti 125 let od vzniku domažlického odboru (foto: archiv odboru KČT Domažlice)

Nový altán na Čerchově
V květnu letošního roku si KČT
Domažlice připomněl 125. výročí
svého založení. A toto jubileum
jsme oslavili výstavbou turistického altánu na Čerchově. Jako
naši předchůdci, kteří na vrcholu
Čerchova postavili rozhlednu
Kurzovu věž, Pasovského chýši
a novou chatu, i my se snažíme
postupně vylepšit prostředí pro
turisty. K opravené rozhledně
jsme přistavěli chatku, zasklenou verandu a nyní i turistický
altán, který poskytne úkryt před
nepohodou zhruba 15 turistům
v případě, že by chata a věž byly
zavřeny. Jen pro úplnost doplňme, že podobný altán stával na
Čerchově již počátkem 20. století. Tímto počinem však snaha
odboru o kultivaci prostoru
zdaleka nekončí. Ve spolupráci
s městem Domažlice usilujeme
o demolici nevyužívaných bývalých vojenských objektů.
Petr Matějka,
předseda odboru
KČT Domažlice
Třetí výstava Krajina značek
Pan Stephane Corbet, Francouz
žijící v Česku, uspořádal již třetí
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výstavu obrazů turistických značek, ze kterých jasně vyvstává
kouzlo turistických značek,
umístěných například na
popraskaných stromech nebo
na betonových sloupech.
Výstava, zahájená v pondělí
7. května, byla umístěna v hotelu Imperial v Karlových Varech
a trvala přibližně jeden měsíc,
do 3. června 2018. Při zahájení
výstavy pohovořil o významu
českého turistického značení
Ladislav Zoubek, předseda KČT
Karlovarská oblast. Vystavené

obrazy si lze zakoupit i mimo
termín výstavy u pana Corbeta.
Mojmír Nováček
(podle podkladů L. Zoubka)
Rozhovor o Bezručově chatě na
Lysé hoře ve Frýdeckomísteckém patriotu
V říjnu 2017 vyšel v kulturně-společenském měsíčníku Frýdeckomístecký patriot jednostránkový rozhovor s panem Jiřím Stejskalíkem,
ve kterém se mimo jiné očerňuje
práce našeho chataře a kde je
chata popisována jako nádražní

Zahájení výstavy Krajina značek. Zleva Stephane Corbet, autor fotografií, Jiří Hájek,
manažer hotelu Imperial, a Ladislav Zoubek, předseda oblastního výboru KČT Karlovarský kraj (foto: Jana Zoubková Suchá)

Marta Vokrojová

Ivan Press,
předseda KČT, oblast Praha
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