
Mezinárodní letní sraz turistů 
2021 v Polsku
Podzim roku 2021 bude naplněn 
mezinárodními turistickými srazy. 
Před evropským setkáním Euroran-
do, které se uskuteční v Rumunsku 
od 26. září do 3. října, se můžete 
zúčastnit ještě 4. Mezinárodního 
letního srazu turistů v Polsku. 
Pořadatelé jej připravují v termínu 
od 2. do 5. září 2021 v pohoří 
Bieszczady na jihovýchodě Polska. 
Centrem srazu se stane kemp 
a horský hotel PTTK v obci Ustrzyki 
Gorne. Kromě pěších túr v nádher-
ném prostředí karpatských polonin 
organizátoři nabízejí také projížďky 
na koních-huculech, plavbu na 
kajaku (buď splutí řeky, nebo plav-
bu po jezeře), trasy vhodné pro 
horská kola, vlastní i půjčená. Dále 
chystají jednodenní autobusový 
výlet po turistických zajímavostech 
v okolí. Do konce října pořada-

telé zpracují kompletní nabídku 
programu i ubytování, závazné 
přihlášky budou přijímat do  
31. května 2021 prostřednictvím 
ústředí KČT. Další podrobnosti 
obdrží oblastní sekretariáty KČT 

a dále budou zaslány také těm, 
kteří projeví předběžný zájem na 
e-mail kct@kct.cz.

Mojmír Nováček, zástupce 
generálního sekretáře KČT

Tematický odznak „Za historií 
KČT I. – Chaty KČT a KČST“

Programová rada KČT ve spoluprá-
ci s oblastmi KČT připravila nový 
tematický odznak „Za historií KČT I. 
– Chaty KČT a KČST“. Do projektu 
bylo zařazeno celkem 44 chat, 
postavených v letech 1888–1928. 
Cílem tohoto tematického od-
znaku je přiblížit všem zájemcům 
bohatou historii KČT. Podrobněji 
o všech 44 chatách se lze dočíst 
v knize Jana Havelky Chaty Klubu 
českých a československých turistů 
(1888–1928). Některé z těchto chat 
již bohužel neexistují, proto razítko 
získáte v jiném objektu, který se 
nachází v blízkosti někdejší chaty. 
Seznam míst i se souřadnicemi 
UTM-GPS včetně otisku razítka je 
součástí záznamníku, který si mů-
žete stáhnout na webové stránce 
www.kct.cz/turisticke-odznaky 
a následně vytisknout. Po získání 
minimálně 15 razítek je možné 
si za 50 Kč zakoupit odznak na 
Ústředním sekretariátu KČT nebo 
u Ing. Kláry Zezulové (e-mail: klara.
zezulova@post.cz), která vydává 
také další odznaky.

Zdeněk Cabalka, 
místopředseda KČT

Fenomén Vandrovní knížky: 
Inspirativní výstava pro dětské 
oddíly, kroužky i dospělé
Jak trvale uchovat autentické 
vzpomínky z cest, výprav a van-

drů, to ukazuje inspirativní výsta-
va ve vodárenské věži na pražské 
Letné. V září a v říjnu letošního 
roku se v nejvyšším patře této 
věže můžete potěšit výstavou 
Fenomén Vandrovní knížky 
a prohlédnout si záznamy z po-
zoruhodných cest i otisky uni-
kátních razítek. A co je to vlastně 
vandrovní knížka? Jedná se 
o knížečku formátu A6 nebo A5 
se stránkami, které se plní razítky, 
fotkami, kresbami a poznámkami 

z výprav s oddílem či cest nebo 
vandrů s kamarády. Každou takto 
zaznamenanou výpravu si už 
natrvalo uchováte ve své vlastní 
vandrovní knížce a kdykoliv se 
k ní můžete vrátit. Vandrovní 
knížky jsou vhodné pro skautské 
oddíly, oddíly TOM, woodcrafter-
ské kmeny, turistické oddíly DDM 
– a vůbec pro všechny oddíly, 
které pravidelně jezdí na výpravy 
a tábory. Po několika výpravách 
během roku se jednotlivé zážitky 

Zprávy KČT

Klub českých turistů informuje...
Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT a Ústřední výbor KČT, které jednaly ve dnech  
19. a 20. června 2020, schválily navržená vyznamenání:

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
•  Jana Držíková (KČT, odbor Fakultní nemocnice v Plzni) 

Čestné uznání KČT
•   PaedDr. Jan Eichler (KČT, odbor Krásná Lípa)
 
Veřejné uznání I. stupně – čestný odznak Vojty Náprstka
•  Miloš Formánek (KČT, odbor Klub Dobrý hospodář Olomouc)
 
Oceněným členům KČT děkujeme za dobrou práci pro KČT  
a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.

Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT

7372

Výstavu Fenomén Vandrovní knížky najdete v nejvyšším patře vodárenské věže 
na pražské Letné (foto: Jiří Červinka – Brko)Polonina Bukowska, Bieszczady – dějiště Mezinárodního letního srazu turistů v Polsku (foto: Jiří Večeřa)

Zprávy KČT



75

Zprávy KČT

74

postupně slévají a mizí v hlubi-
nách paměti, ale na stránkách 
s razítky zůstávají zachovány. 
Výstava také připomíná velkou 
propagátorku vandrovních 
knížek Jelenu Ondrouškovou 
(1943–2009), která byla právě 
v letošním roce uvedena do Síně 
slávy pražské turistiky Klubu čes-
kých turistů. Výstavu doplňují in-
formace o dobovém turistickém 
vybavení a ukázky vandrovních 
knížek či cestovních deníčků 
osobností jako A. B. Svojsík, Ja-
roslav Foglar, K. H. Mácha nebo 
současný výtvarník Michal Cihlář. 
Na výstavě můžete rovnou začít 
psát svoji vlastní první vandrovní 
knížku. Za zmínku stojí i samotná 
návštěva nejvyššího patra nově 
zrekonstruované věže, která je 
dominantou Letné již od roku 
1888. Když jí bylo právě 90 let, 
začala sloužit dětským oddílům 
Domu dětí a mládeže Praha 7, 
kterým od té doby patří. Sídlí 
zde oddíl Mamuti, jenž právě 

v době trvání výstavy oslaví  
40. výročí svého založení. Výsta-
vu Fenomén Vandrovní knížky 
najdete v letenské vodárenské 
věži, nacházející se na rohu 
ulic Korunovační a Na Výšinách 
v Praze 7. Otevřeno je od 10. září 
do 27. října 2020, vždy v úterý, 
čtvrtek, sobotu a neděli od 
14:00 do 18:00 hodin. Dětské 
oddíly a kroužky si mohou ve 
všední dny objednat komento-
vanou prohlídku na e-mailové 
adrese j.dolezalova@post.cz.

Jiří Červinka – Brko 

Lavička Jana Stráského 
na Libínském Sedle
V úterý 7. července odpoledne 
bylo na Libínském Sedle nebý-
vale rušno. Sešli se zde všichni 
ti, kdo se chtěli zúčastnit akce 
slavnostního označení lavičky 
na louce nad Libínským Sed-
lem, pyšnící se nově názvem 
„Lavička Jana Stráského“. Akce 

byla iniciována prachatickými 
turisty a zorganizována osadním 
výborem Libínského Sedla. Mezi 
prvními příchozími byl starosta 
města Prachatic Ing. Martin Malý. 
Na místo dorazili nejen pracha-
tičtí turisté, ale i smíšený sbor 
Česká píseň Prachatice, přátelé 
a někteří bývalí spolupracovníci 
Jana Stráského – mezi nimi i Mi-
loš Picek, ředitel Regionální roz-
vojové agentury Šumava a blízký 
spolupracovník a kamarád Jana 
Stráského. Pan starosta ve svém 
projevu vzpomenul bohatou 
a záslužnou činnost PhDr. Jana 
Stráského v řadě oblastí vysoké 
i regionální politiky, na poli 
turistiky a také jeho práci v NP 
Šumava. Nakonec jej označil za 
jednoho z nejváženějších obča-
nů Prachatic. Smíšený pěvecký 
sbor Česká píseň Prachatice 
zazpíval pod širým nebem. Člen 
tohoto sboru pan Černý krátce 
zmínil celou řadu setkání s Ja-
nem Stráským, včetně toho prv-
ního, ke kterému došlo už před 
28 lety na slavnostech v Husinci. 
Velký počet účastníků akce na 
Libínském Sedle svědčí o tom, 
že PhDr. Jan Stráský byl velmi 
oblíbený a populární člověk.  
Na akci vládla srdečná, nefor-
mální atmosféra. Mezi účastníky 
byli i členové rodiny pana Strás-
kého, včetně čtyř z jeho celkem 
osmi vnoučat. Nejmladší syn 
Josef svou podobou, náturou 
a schopnostmi otce nezapře. 
Nejmladší vnučka Evička, které 
je teprve jeden a půl roku, má 
po dědovi krásné modré oči 
– a už teď je jí všude plno. Pan 
Stráský byl výjimečný a moudrý 
člověk, který dovedl poutavě 
vyprávět o svých cestách i vést 
politické a filozofické debaty. 
Přestože se po určitou dobu 

pohyboval ve vysokých poli-
tických kruzích, zůstal vždy ke 
všem lidem přátelský a srdečný. 
Byl nesmírně pilný a současně 
velmi skromný. Nepotrpěl si na 
žádnou okázalost. Malá cedulka 

na staré lavičce nad Libínským 
Sedlem, avšak na místě s dale-
kým výhledem a s rozcestníkem 
ukazujícím směr k různým 
kopcům naší krásné země je tím 
správným uctěním jeho památky. 

Uctěním památky člověka, který 
měl rád lidi i přírodu a nadevše 
miloval Šumavu. 

Za osadní výbor 
Eliška Weysserová
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Připevnění pamětního štítku na Lavičku Jana Stráského na Libínském Sedle (foto: Eliška Weysserová)

Vandrovní knížky slouží jako památníky na turistické výpravy a tábory
 (foto: Jiří Červinka – Brko)

Společenská kronika
Stoletý zasloužilý mistr turistiky 
Jaromír Vyhlas
Předposlední červencový pátek 
se stal v Domově pro zrakově po-
stižené Palata velmi slavnostním. 
Za účasti zástupců Klubu českých 
turistů a radnice Prahy 2 zde osla-
vil své 100. narozeniny Jaromír 
Vyhlas, turista duší a do nedávna 
i tělem. Během oslavy vzpomínal, 
jak začínal s turistikou, s orien-
tačním během a s plachtařením, 
jak později absolvoval zápočtové 
cesty v Tatrách i jak si s manželkou 
upravil Škodu 1203 v obytný vůz, 

s nímž projeli velkou část Evropy. 
V cestování jim pomohlo espe-
ranto, díky kterému měli možnost 
ubytování v rodinách a zároveň 
mohli přijímat nejrůznější pozvánky. 
Tak se dostali do míst, kam většina 
obyvatel Československa tehdy 
vycestovat nemohla. Pan Vyhlas 
obdržel titul zasloužilý mistr turistiky 
už v roce 1971. Kromě originálu 
tohoto ocenění nám ukázal také 
mnoho dalších, pro nás opravdu 
historických dokumentů, například 
záznam letů z plachtařské školy 
z roku 1938, diplom k udělení 
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II. výkonnostní třídy z roku 1961 
nebo Deník mototuristické cesty 
zápočtové z roku 1960. Nejstarší 
diplom pocházel z roku 1937, kdy 
byl pan Vyhlas druhý v „branném 
závodě překážkovém“, pořádaném 
J. P. T. Plzeň-Doubravka. Pan Vyhlas 
nyní velmi špatně vidí, přesto se 
ještě před dvěma lety vydal „po 
paměti“ sám na Ještěd. Sice už 
ne pěšky, ale autobusem, tramvají 
a lanovkou. Přejeme mu, aby si 
darů (včetně trička s logem Klubu 
českých turistů a vlajkou) i ocenění, 
která od Ústředí a pražské oblasti 
KČT obdržel, užil. A také, aby ještě 
dlouho dokázal vyprávět své pouta-
vé historky z cest.

Za KČT, oblast Praha  
Petr Teringl a Ivan Press

Zemřel Jiří Antoš

S velkým zármutkem oznamujeme 
našim členům a příznivcům, že nás 
ve věku 93 let opustil zasloužilý mistr 

turistiky Jiří Antoš (12. července 
1927 – 21. července 2020). Více než 
padesát let byl aktivním cvičitelem 
pěší turistiky, dále cvičitelem 
a vedoucím mototuristiky, lyžařské 
turistiky a oddílů mládeže v od-
boru KTL Brno. Celou tuto dobu 
vykonával soustavnou cvičitelskou 
práci při vedení vycházek, vyjížděk 
a při organizování a vedení zájezdů. 
Působil také jako funkcionář v rámci 
odboru turistiky a při jeho zastou-
pení v KTL Brno. Stal se držitelem 
řady ocenění a vyznamenání Klubu 
českých turistů. Do svých 84 let 
vedl pravidelně vycházky velké 
skupiny členek a členů našeho 
odboru, u nichž byl nesmírně oblí-
ben. Neúnavně také dokumentoval 
činnost svého odboru a nejčastěji 
byl viděn s kamerou u oka.

doc. Ing. Bohumil Polesný,  
KČT, odbor KTL Brno

Doplnění nekrologu 
Mirka Svatoše
V minulém čísle časopisu Turista 
jsme přinesli smutné oznámení 
o úmrtí činorodého turisty, orga-
nizátora a značkaře Mirka Svatoše 

z odboru KČT Čeřínek Jihlava, 
který nás opustil v necelých 72 le- 
tech. Na jeho počest zasadili 
dne 14. června jihlavští turisté 
spolu se zástupci spolku Mahler 
2000 růži do rozária u rodného 
domu skladatele Gustava Mahlera 
v Kalištích. Růže do mahlerovské-
ho rozária sázejí od roku 1996 
významní představitelé kulturního 
života. Tyto růže jsou však sázeny 
také na počest významných osob-
ností, jakou Mirek bezesporu byl. 
Nedopatřením nebyl u nekrologu 
zveřejněn portrét Mirka Svatoše.  
To nyní napravujeme a omlouváme 
se pozůstalé rodině i všem turistům.

Redakční rada Zpráv KČT

Sázení růže na počest Mirka Svatoše (foto: František Janeček)


