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Klub českých turistů informuje...
67. letní sraz turistů KST
a 51. setkání TOM
Ve dnech 8. až 11. července proběhl v kempu Bystrina v Demänovské dolině 67. ročník letního
srazu turistů KST a 51. ročník
setkání TOM. I přes nepříznivou
epidemiologickou situaci se podařilo KST zrealizovat celostátní
sraz s účastí 362 turistů, za což
si zaslouží obdiv. Nejmladším
účastníkem byl teprve šestiletý
Jaroslav Pešek z odboru KČT
Pohoda Praha a nejstarší účastnicí
srazu se stala paní Jarmila Kučerová z Prahy. Pro účastníky byly
připraveny pěší i cyklistické trasy,
při jejichž absolvování turisté poznali nejkrásnější kouty Nízkých
Tater, zejména Demänovskou
dolinu a její nejbližší okolí. Ve
čtvrtek 8. července se uskutečnila
v prostorách Slovenského muzea
ochrany prírody a jaskyniarstva

Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT, které jednalo dne 16. června 2021,
schválilo navržená vyznamenání:
Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Helena Krejčová (KČT, odbor Štětí)
• Jaroslava Dvořáková (KČT, odbor Meziboří)
Čestné uznání KČT
• Miroslav Kuchař (KČT, odbor Nedvědice)
• Ing. Jiří Daniel (KČT, odbor Nedvědice)
Čestný odznak KČT
• Věra Cebáková (KČT, odbor Vysočina Brno)
• Stanislav Oborný (KČT, odbor Vřesovice)
• Mgr. Petr Vejrosta (KČT, odbor Nedvědice)
Titul „zasloužilý mistr turistiky“
• Ivan Valenta (KČT, odbor Šumperk)

Oceněným členům KČT děkujeme za dobrou práci pro KČT
a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.
Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT

Ze zahájení srazu. Zleva: předseda KST Peter Dragúň, předseda PTTK Jerzy Kaplon, předseda ÚKK KČT Ján Babnič, předseda KČT Zlínského kraje Jiří Homolka, zástupce primátora města Liptovský Mikuláš Rudolf Urbanovič, primátor Liptovského
Mikuláše Ján Blcháč, předseda organizačního štábu srazu Ondrej Bunta, předseda regionální rady KST Liptov Ján Lupták,
předseda sekce pěší turistiky KST Jindro Racek, zástupce sekce pěší turistiky KČT Ladislav Tomáš, vpředu moderátorka
Květoslava Staroňová (foto: Ing. Klára Zezulová)
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Součástí letního srazu turistů KST se staly také vysokohorské výstupy (foto: Ing. Klára Zezulová)

v Liptovském Mikuláši vernisáž
výstavy ke 100. výročí založení
časopisu Krásy Slovenska. Při
slavnostním zahájení pozdravil
všechny přítomné za KČT předseda ÚKK KČT Ing. Ján Babnič. Po
projevech dalších vzácných hostů
vystoupil dětský folklorní soubor
Ďumbier s ukázkami lidové
kultury Liptova. Dne 9. července
byla v rámci výstupu na vrchol Poludnica do jeho masivu umístěna
pamětní deska Miloši Janoškovi,
osobnosti liptovské a slovenské
turistiky, jednomu ze zakladatelů
časopisu Krásy Slovenska. Následující den se výstupu na Krakovu
hoľu zúčastnila Slovenská televize, která natáčela aktuální záběry
ze zdolávání vrcholu. Srazu se
zúčastnily i delegace družebních
turistických spolků: polského
PTTK a maďarského MTSZ. Štafetu pořádání srazů převzal místostarosta obce Hrabušice, neboť
příští ročník letního srazu turistů
KST a setkání TOM se bude konat
ve Slovenském ráji.
Ing. Ján Babnič,
předseda ÚKK KČT

Odkaz Karla Goszlera
(1865–1936) bude završen výstavou jeho fotografií (1. část)
Ze Vzpomínky na zemřelého
čestného předsedu odboru
KČST Louny Karla Goszlera: „Byl
posledním pilířem ze základu
odboru lounského, jenž byl ustaven 9. 6. 1894 a jehož založení
se p. K. Goszler horlivě účastnil.
Do výboru odboru povolán byl
r. 1897 a od těch dob ve výboru
jako jednatel, místopředseda
a předseda téměř plných 39 let
pracoval. Po ustavení odboru
v Lounech horlivě propagoval
turistické přednášky.

Karel Goszler (foto: archiv Oblastního
muzea Louny)

Svými vlastními diapositivy dával
vychutnávati jedinečné krásy bohatých přírodních partií Lounska,
hlavně Poohří a Středohoří. Byl
mistrem kolorování a jeho obrázky
přímo hýřily lahodnými barvami
přírody, takže oko divákovo
těžce se loučilo s předvedeným
obrazem, aby opětně další, a ještě
krásnější plně upoutaly jeho
pozornost. Byl magnetem při pořádání výletů a své ovečky dovedl
vždy bohatě odměnit za kilometry
a hodiny prožité v přírodě. Byl
prvým z odboru lounského, jenž
ujal se v krátké době po založení
odboru velké práce značkovací,
označiv sám krásnou turistickou
partii na Ranskou horu a Oblík.
Velkou a neúnavnou práci věnoval
vybudování chaty na Stříbrníku
u Loun. Téměř 8 let připravoval
s Ing. Ejemem postavení chaty.
Ku konečné výstavbě chaty došlo
v r. 1910. Jak plodnou byla jeho
činnost, o tom svědčí sta fotografií,
jež uspořádal v několik alb. Jsou
v nich jedinečné fotografie a dík
jeho práci zachovány pro budoucnost alespoň na obrázku mnohé
krásy, jež sešly již se světa.“
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Karel Goszler byl slohově nadaný
aneb Není pivo jako pivo
Karel Goszler používal nádhernou
češtinu. Psal do rubriky zpráv
o činnosti odborů v Časopisu turistů.
Organizátorům čehokoliv v turistice
jistě mluví z duše výňatek bilance za
rok 1897: „Výlety jsme pořádali tři.
Svolávali jsme častokráte výlety, a víte,
mnoho-li se nás před ‚Korunou' sešlo?
Dva, tři, nejvýše 8–10, nic více! A seděl-li někde na nebi mráček, tu ještě polovice z toho se vrátila zpět. A z těch,
co zůstali jsme na místě, zase polovice
si vyjela na kole a my 2–3 ubozí měli
výlet vytrhnouti? Raději jsme zůstali
doma. Jiným byly výlety opět příliš
dlouhé, stojí prý to mnoho peněz,
takhle prý na břeh někam k Oharce,
‚Na Rybárnu', to prý by byl užitečný
a laciný výlet. To ovšem říkali ti, jimž je
hora jako hora, les jako les, louka jako
louka, voda jako voda, ale ne pivo jako
pivo… Tolik lze však říci, že výlety naše
byly vždy prosyceny náladou nejlepší
a že konány byly s opravdovou láskou
k naší turistice a k božské přírodě.“
Zakladatel časopisu
O 30 let později již měl odbor několik
set členů. Dne 15. dubna 1926 dokonce vyšlo první číslo Turistického
obzoru, věstníku KČST Louny. Založil
ho a 10 let redigoval K. Goszler.
Časopis postupně šířil do sousedních
odborů a od 15. března 1928 se stal
periodikem celé Krušnohorské župy
KČST. Po smrti K. Goszlera převzal redakci jiný rodák z Lounska – Karel Lím
(1875–1958). Každý z vlasteneckých
činů K. Goszlera – založení odboru,
chaty, časopisu, značení, fotokroužku
– by stačil na jeden turistický život!
Již roku 1924, k 30. výročí odboru,
obdržel K. Goszler čestné členství.
(Pokračování tohoto článku najdete
v příštím čísle časopisu.)
Václav Novotný, KČT Litvínov
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Den za obnovu lesa letos
proběhne 16. října: Přijďte
podpořit naše lesy!

Den za obnovu lesa, celostátní
a unikátní akce pořádaná Lesy České
republiky, proběhne v sobotu 16. října na 14 místech po celé naší
vlasti. Abychom byli přesní, pevně
doufáme v to, že proběhne, protože
v loňském roce hygienická opatření
vyvolaná epidemií koronaviru zastavila konání akce jen několik desítek
hodin před zahájením. Chceme
tedy navázat na předloňský Den za
obnovu lesa, kdy neuvěřitelných více
než 32 000 nadšenců přišlo v jeden
den vysázet na 162 000 sazenic
nových stromků. „Letošní ročník této
velké akce nese podtitul ‚Den, který
nás spojí', protože právě v tom, že lidé
svou aktivní účastí projevují podporu
naší snaze o zachování lesů pro nové
generace, vidíme jeho největší
přínos,“ říká vedoucí odboru vnějších
vztahů Lesů České republiky Martin
Zajíček. Kdo tedy plánuje účast na
letošním Dni za obnovu lesa, měl by
si v první řadě najít webové stránky
www.sazimelesynovegenerace.cz,
kde kromě základních informací

najde na mapě jedno ze 14 míst, na
nichž setkání v rámci Dne za obnovu
lesa proběhnou. Každé místo má
svou identifikační kartu s podrobnostmi, například o přístupových cestách,
parkování, kontaktních osobách
i možnosti přihlášení se na akci.
Zájemci se však mohou samozřejmě
dostavit i bez předchozího ohlášení.
Srozumitelnou a atraktivní formou
představíme naše dlouhodobé projekty, jako třeba Vracíme vodu lesu,
Vracíme sovy lesu či Vracíme koně do
lesa, a to včetně praktických ukázek
vyvěšování ptačích budek nebo
přibližování dřeva koňskými potahy,
a předvedeme také lesnickou techniku. A komu vyhládne, ten si bude
moci na ohni opéci špekáček, což na
čerstvém vzduchu a po námaze při
sázení stromků není nabídka k zahození. Na všech 14 místech začíná
program dne 16. října v 10:00 h.
a my si budeme přát, aby nám alespoň trochu přálo počasí a hlavně
aby nás všechny o letošní ročník
Dne za obnovu lesa znovu nepřipravilo nějaké nepříjemné omezení. Už
se těšíme na zástupy nadšenců, kteří
mají les a přírodu rádi a umějí to dát
najevo i konkrétním činem.
Mgr. Václav Bendl, Lesy České
republiky, odbor vnějších vztahů

Vyšlápněte do podzimu v outdoorové obuvi Alpine Pro!
Před nákupem nových outdoorových bot je třeba promyslet několik základních parametrů, podle
kterých obuv budete vybírat.
Za dobrého počasí zvládnete
většinu výletů po Česku v nízkých
botách. Pokud plánujete více
výletů v horách či pískovcových
skalách, budete muset do outdoorových bot trochu investovat,
aby vám poskytly dostatečný komfort v náročném terénu a za každého počasí. Při výběru velikosti počítejte s tím, že vám během výletu
noha lehce oteče. Novou trekovou
obuv si proto vyzkoušejte nejlépe
odpoledne nebo večer, kdy už jste
přes den něco nachodili. Podaří
se vám tak lépe nasimulovat podmínky pro nadcházející celodenní
treky. Čím náročnější terén budete
v horách zdolávat, tím pevnější,
odolnější a robustnější boty budete potřebovat.
Ke špičkové obuvi z dílny
české značky Alpine Pro se řadí
pro chůzi v náročném terénu
outdoorové kotníkové boty
Balth 2 s moderním funkčním
materiálem Kevlar, který vyniká
teplotní stabilitou a výjimečnou
pevností. Je odolný proti oděru,
průřezu i teplu a žáru. Pro běžné
kratší výlety českou přírodou
můžete zvolit nízkou trekovou
obuv. Hodit se vám budou lehčí
boty s textilním nebo koženým
svrškem a měkkou podrážkou,
která tlumí nárazy při chůzi.
Pokud si chcete dopřát komfort

paropropustnost 15 000 g/m2/24 h
a prodyšnost RET<6. Pokud chcete za deště zůstat v suchu, volte
kromě membránových bund také
softshellové materiály. V kolekci
Alpine Pro objevíte bundy různých barev i střihů. Prohlédněte
si aktuální nabídku na e-shopu
www.alpinepro.cz.
Jana Kožíšková, Alpine Pro, a. s.,
marketing & PR manager

i za deštivého počasí, hledejte
obuv s vodoodpudivou úpravou.
Všechny tyto kvality nabízí kožená
outdoorová obuv Bagew, kterou
v prodejnách Alpine Pro objevíte
ve třech různých barvách.
Pro chladné a sychravé podzimní
měsíce jsou perfektní volbou
membránové bundy Tor. Díky
užití vysoce kvalitních materiálů,
speciálních úprav a membrány
jsou bundy nepromokavé,
paropropustné, větruodolné
a navíc pružné. Hodnoty vodního
sloupce dosahují 15 000 mm,

Vydejte se poznat obnovitelné
zdroje energie na Hučák
Chcete se dozvědět, jak se vyrábí
elektřina z obnovitelných zdrojů?
Vydejte se do Hradce Králové.
V samém srdci města tu leží malá
vodní elektrárna Hučák. Najdete
ji na břehu řeky Labe v krásné
secesní budově, kde se nachází
také infocentrum zaměřené právě
na obnovitelné zdroje. Na vlastní
oči se zde přesvědčíte o tom, jak
se dá k výrobě elektřiny využít
síla vody, větru, slunce, ale také
biomasy a geotermální energie.
Během prohlídky navíc můžete
navštívit i strojovnu elektrárny.
Na Hučák si můžete udělat výlet
klidně s celou rodinou. Na malé
i velké tu čeká spousta zážitků
a zábavy. Těšit se můžete na
interaktivní exponáty i virtuální
realitu plnou her! Schválně, kdo
stihne nejrychleji složit Kaplanovu
turbínu, strojovnu větrné elektrárny nebo správně poskládat
energetická zařízení v úsporném
domě? Ti nejlepší se ocitnou na
tabuli vítězů! Děti se v infocentru

V roce 2019 se podařilo v rámci akce Den za obnovu lesa vysázet více než
160 000 sazenic nových stromků (foto: archiv Lesů ČR)
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Vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové
(foto: archiv Skupiny ČEZ)

vyřádí ve zbrusu novém herním
koutku, kde si užijí spoustu legrace, ale také se něčemu novému
přiučí. Průvodci světem energie
jim budou skřítci Eneři – Watík,
Joulinka a jejich kamarádi. Malé
vědátory nadchne také laboratoř
plná zábavných fyzikálních
pokusů. Levitující míček nebo
soptící vulkán jsou jen malou
experimentální ochutnávkou.
Na své si na Hučáku přijdou také
fanoušci historie a techniky. Věděli jste, že elektrárna zásobuje
své okolí elektřinou už od roku
1912? Nechybí proto historické
exponáty dokumentující tradici
využívání obnovitelných zdrojů
a samozřejmě ani návštěva původní strojovny elektrárny, kde
elektrickou energii vyrábějí tři
generátory. Více zjistíte na
www.cez.cz/hucak.
Mgr. Milan Záhorka,
Skupina ČEZ, útvar komunikace
a marketing
Pozvánka do města Louny na
dvě výstavy stoletých fotografií
Karla Goszlera
V Galerii Benedikta Rejta v Lounech probíhá výstava 40 krásných
snímků krajiny Loun a okolí od
Karla Goszlera. Tato výstava potrvá
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V secesní budově elektrárny se nachází také infocentrum
zaměřené na obnovitelné zdroje (foto: archiv Skupiny ČEZ)

do 28. října 2021. Na ni naváže
expozice s názvem Ztracený svět na
snímcích Karla Goszlera – Lounsko
a turistika před 100 lety. V pěti místnostech návštěvníci spatří 135 krásných fotografií z let 1890 až 1930.
K vidění by tato expozice měla být
až do léta 2023. Zapůjčeny jsou na
ni i exponáty pamatující počátky turistiky z Národního muzea v Praze.
Datum otevření této výstavy bude
uvedeno na webových stránkách
Oblastního muzea Louny
www.muzeumlouny.cz.

Řadu zajímavých objevů v souvislosti s odkazem Karla Goszlera
učinil nadšený spoluautor výstav
PhDr. Martin Vostřel, Ph.D., z lounského muzea. Další překvapení
možná čekají na své objevitele po
zhlédnutí. Po návštěvě výstavy se
přímo nabízí prohlídka historického jádra Loun s návštěvou blízké
památné Ejemovy chaty KČT na
Stříbrníku z roku 1911.
Václav Novotný,
turistický historik

Společný projekt České podnikatelské pojišťovny
a Klubu českých turistů má za cíl rozpohybovat veřejnost.
Vydejte se s námi na 15 pochodů po České republice
a hrajte o skvělé ceny!

Kroužek lounských fotoamatérů. Sken ručně kolorované fotografie Karla Goszlera,
pořízené na skleněnou desku (foto: archiv Oblastního muzea Louny)

Více informací a registrace na

www.ceskypesky.cz

