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Klub českých turistů informuje...
Turistická linka Praha–Tokio

PRAHA
Pod sloganem „Turistická linka
Praha–Tokio“, který byl pojítkem všech turistických aktivit
v rámci Olympijského festivalu
v Praze, součásti XXXII. letních
olympijských her, se uskutečnilo
představení turistiky, a to od dávné historie až po současnost. Samotná prezentace probíhala od
23. července do 1. srpna 2021,
přičemž jedna z výzev končila až
s posledním dnem olympiády.
Měsíční přípravy, jež zahrnovaly
vymýšlení, třídění nápadů, jednání s ČOV a vedením Asociace
TOM i KČT, financování, shánění
věcí atd., byly hlavním úkolem
pro Tomáše Fúska a Zdeňka
Vejrostu. V týdnech před akcí se
pak zapojila celá řada dalších
lidí z Kralup, Kraslic, Mikulášovic
a tak se začaly rodit propagační
nástěnky, upřesnil se design startovních průkazů a pamětních lis-

tů, společného oblečení, vznikaly
obrázky do soutěže „Krásy vlasti“,
precizovala se výzva „Vystup na
svůj vrchol“, sháněly se rekvizity
k představení turistiky za dob
první republiky, zejména se však
dokončovala „Japonská chvilka“,
jejímž prostřednictvím jsme se
chtěli přenést až do Japonska.
Již dva dny před začátkem festivalu se v areálu Olymp v pražské
Stromovce budovalo turistické
zázemí všech aktivit, takže při
zahájení vše klapalo a u všech
14 realizátorů (Zdeněk Vejrosta,
Tomáš Fúsek, Romana Vejrostová, Blanka Rosáková, Jan
Vejrosta, Marie Wagnerová, Klára
Buncová, Andrea Fúsková, Ondra Fúsek, Tereza Popová, Kateřina
Popová, Václav Machek, Helena
Pavlů a Hana Pavlů) zmizela
předstartovní horečka. Namísto
toho se nasadil úsměv, ze všech
sršela pohoda, energie a zapálení pro společnou věc. Trať mini
turistického závodu byla stále
plná, přesto všichni získali do-

provod, který jim objasnil, o co
jde a v čem závod spočívá. V cíli
zájemci obdrželi pamětní list, odznak turistického závodu, píšťalku s logem a háčkované hračky.
Závod absolvoval i olympijský
vítěz z Londýna 2012 David Svoboda, jenž byl skutečně vzorným
posluchačem a úspěšným závodníkem. V soutěži „Krásy vlasti“
turisté poznávali české památky
(Říp, Pravčickou bránu, Trosky
a Karlštejn) a jubilejní účastníci
získali obrazovou publikaci
o České republice. Expozice „Od
Náprstka po současnost“ přibližovala na osmi panelech historii
KČT od založení spolku až do
dnešních dní (tedy od roku 1888
přes spoluzaložení ČOV, chaty
KČT až po Asociaci TOM, hry,
výlety a turistický závod). V části
„Turistická značka“ bylo možné
se seznámit s historií i současností značení a namalovat si svoji
turistickou značku. Připravena
byla také celá řada her a kvízů.
Výzva „Vystup na svůj vrchol“

se stala oblíbenou aktivitou
během celé olympiády. Zlatým
hřebem však byla „Japonská
chvilka“. Jejím prostřednictvím
jsme děti i další účastníky
přenesli z olympijských táborů
do Japonska. Zdravili jsme
se japonsky, uskutečnili rituál
vycházejícího slunce s nasazením
čelenky, chodili mezi gejšami
Klarikami, Helikami a Marikami
s dobrotami, nechybělo ani
tradiční japonské sumo, kde
zápasili Haňosumos, Nýnasumos
a Helosumos, a to pod dohledem rozhodčího Ondrasakim či
Blankasawou – u toho bylo plno
smíchu. Nakonec došlo opět
na japonské loučení a společné
foto. Naše gejši a zápasníci sumo
chodili po celém areálu, zvali
k nám a spousta lidí se s nimi
také vyfotila, známé osobnosti
(jako například Roman Šebrle)
nevyjímaje. Velmi nás potěšila
návštěva a zájem předsedy KČT
Vratislava Chvátala, místopředsedy Ivana Presse a manažera turistického značení Pavla Přílepka,
stejně jako předsedy Asociace
TOM Tomáše Novotného. Olympijský festival byl rozhodně šancí
pro zviditelnění turistiky, naší
expozicí prošlo na 4000 návštěvníků, z toho mini turistický závod
absolvovalo 1590 závodníků,
631 se jich zapojilo do soutěže
„Krásy vlasti“ a 104 splnilo výzvu
„Vystup na svůj vrchol“.
Ing. Zdeněk Vejrosta, předseda
sekce turistických závodů KČT

Setkání dne 22. dubna 2012 u Ejemovy chaty odboru KČT Louny na Červeném
vrchu, zvaném též Stříbrník. Zleva: Tomáš Chaloupek, Olga Chaloupková,
Ing. Svatopluk Goszler a jeho dcera Věra (foto: archiv odboru KČT Louny)

Odkaz Karla Goszlera
(1865–1936) (2. část)
V minulém čísle časopisu Turista
jsme stručně představili osobnost
předsedy lounského odboru KČT
Karla Goszlera a tímto příspěvkem na již uveřejněné zprávy
navazujeme.
Podařilo se najít potomky
Karla Goszlera
Roku 2012 se podařilo kontaktovat vnuka K. Goszlera.
Na historické chatě KČT, kterou
Goszler pomáhal stavět, se tak
dne 22. dubna 2012 setkali
předseda O-KČT Louny Tomáš
Chaloupek, jeho manželka Olga
a Ing. Svatopluk Goszler. Ten
přijel s dospělým synem Alešem
a dcerou Věrou z Trhových Svin.
Tenkrát netušili, jak slavného
dědečka a pradědečka měli,
že zakládal lounský odbor KČT

i klub fotografů, vydával časopis
a že byl literárně zdatný. Věděli,
že fotografoval, a dosud prý
vlastní jeho staré fotoaparáty.
Při této příležitosti nám nabídli
skutečný poklad – originální
skleněné negativy! O rok později
se pak zúčastnili přijetí dědečka
do oblastní turistické síně slávy
a roku 2014 vernisáže výstavy
Goszlerových fotografií z archivu
odboru, která byla uspořádána
v lounském Vrchlického divadle
u příležitosti 120. výročí založení
odboru KČT Louny. O vernisáži
tehdy psal časopis Turista 6/2014.
Co si počít se skleněnými negativy?
Jak ale naložit s ušlechtilou nabídkou Ing. Svatopluka Goszlera,
tedy se souborem více jak 500 fotografických skleněných desek po
jeho dědečkovi? Tušili jsme nutné
odborné ošetření a s tím spojené
Inzerce

Olympijský festival v Praze: Kontrola „Uzly“ na mini turistickém
závodu (foto: Zdeněk Vejrosta)
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Olympijský festival v Praze: Malí značkaři se zacvičují
pod dohledem japonských gejš (foto: Zdeněk Vejrosta)
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šením do práce, sháněl granty,
identifikoval místa, jména osob na
historických fotografiích, vznikaly
párové snímky a také připravil
výstavu...
Václav Novotný, KČT Litvínov
(dokončení příště)

Část skleněných desek K. Goszlera
(foto: archiv Oblastního muzea v Lounech)

náklady na reprodukci. A pokud
se snímky přece podaří, kdo identifikuje historická místa a osoby?
A kdo připraví výstavu? Tehdy
nám pomohl Mgr. Jiří Líšťanský,
rodák z Jimlína, který doporučil
kurátora Oblastního muzea v Lounech PhDr. Martina Vostřela, Ph.D.
(Jeho dědeček Jaroslav Novák byl
jedním z předsedů odboru KČT
Louny.) S vnukem Svatoplukem
se pak rychle domluvili: Lounské
muzeum se pokusí o odborné skenování! Dr. Vostřel se vrhl s nad-

Podzimní pokračování Česky
pěšky: Pochodujte s námi!
První ročník společného projektu
Klubu českých turistů a České
podnikatelské pojišťovny (ČPP)
s názvem „Česky pěšky“ po letní
pauze pokračuje podzimní částí.
Pod hlavičkou projektu, jehož
cílem je motivovat širokou veřejnost k udržování kondice prostřednictvím série pochodů po
všech koutech České republiky, se
dosud uskutečnilo 10 pochodů.
„Dali jsme si záležet, aby si účastníci mohli vybrat trasy nejrůznějších
délek i obtížností. Turistické pochody nabídnou zábavu rodinám
s dětmi i aktivnějším jedincům,
kteří budou chtít vyzkoušet své
síly. Zároveň jsme nadšení, že

Projekt Česky pěšky je novinkou letošního roku (foto: archiv ČPP)
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prostřednictvím tohoto projektu
představíme všem účastníkům
také méně známá, a přesto
nádherná místa Česka,“ uvádí
předseda představenstva ČPP
Jaroslav Besperát. „Akcí zařazených do projektu Česky pěšky se
může zúčastnit každý, a to jen za
symbolické startovné. Účastníci
nemusejí být členy KČT. Zájemci
o účast na pochodech projektu
Česky pěšky na svém prvním pochodu obdrží kartičku s unikátním
QR kódem a identifikačním číslem, prostřednictvím kterého se
mohou zaregistrovat na webových
stránkách Česky pěšky a zapojit
se do soutěže o zajímavé ceny,“
dodává předseda Klubu českých
turistů Vratislav Chvátal. V cíli
každého pochodu pod hlavičkou
Česky pěšky se účastníci mohou
těšit na doprovodné aktivity ve
stánku ČPP. Pro rodiny s dětmi
jsou nachystané hry s oblíbenými
postavičkami Patem a Matem,
fotokoutek či prevenční workshop
organizace Loono. Veškeré

podrobnosti o projektu Česky
pěšky jsou k dispozici na webových stránkách www.ceskypesky.cz.
Anna Hrbáčková,
Sport Invest Marketing
Peakpoint spojuje sport, lidi
a přírodu
Peakpoint je mobilní aplikace na
hory pro všechny dobrodruhy,
kteří touží pocit svobody nasávat plnými doušky. Klíčovou
funkcí této aplikace je možnost
zaznamenání zdolaného vrcholu
hory – peakpointu. Po bezplatné
registraci se uživatel dostane
do světa komunity lidí milujících
hory, může získat nové přátele,
zapojit se do výzev, založit si svou
vlastní a mnohem víc.
Aplikace plná vzrušujících výzev
Podle Peakpointu je turistika sport,
ke kterému zvládání obtíží a výzev
neodmyslitelně patří. Uživatel si
tak může zasoutěžit nebo založit
vlastní výzvu, ať už pro svou obec,
klub, firmu, anebo jen pro okruh
přátel se stejnou horskou vášní.
V současnosti probíhá v aplikaci
několik výzev Peakpoint, jako
například výzva 5 vrcholů KČT,
která je připravena ve spolupráci s Klubem českých turistů,
oficiálním partnerem projektu.
Motivaci dotáhnout to až na vrchol
přinesla v letošním roce Premium
verze aplikace, a to v podobě
zábavné soutěže Peakpoint hunter
challenge. Dle filozofie Peakpoint
je třeba vyvinout potřebné úsilí
a dřinu, za kterou si hráč, který
vrchol úspěšně zdolá, dopřeje
odměnu – výkonnostní řád.
Hory tě nikdy nebavily víc!
Peakpoint vám změří čas, zdolané
převýšení, počet spálených kalorií

a vy se tak můžete porovnávat
nejen s přáteli, ale i s ostatními
uživateli v aplikaci. Dostáváte
možnost předhánět se v tom,
kdo zvládne zdolat více vrcholů,
a ke každému výstupu ukládat
fotografie. Z aplikace můžete
také zaslat sdílené foto, doplněné
o logo a údaje o výstupu, a po
svém přihlášení na webu aplikace
sledovat také vaše podrobnější
statistiky. Do her můžete zapojit
celou rodinu včetně dětí a vychutnat si tak aktivně strávenou
dovolenou na čerstvém vzduchu.
S Peakpointem s respektem
Jednou z hodnot mobilní aplikace
je příroda, proto také aktivně
spolupracuje s Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR. Ve spolupráci
s agenturou přináší Peakpoint do
aplikace také dobročinné projekty.
Po dosažení peakpointu se platícím
uživatelům zobrazí v jejich elektro-

nické peněžence virtuální měna
(tzv. Peakcoin). Jejich investováním
dle vlastní volby pak uživatelé
rozhodují o finanční podpoře konkrétních projektů. Premium verze
aplikace však přináší mnohem víc.
Uživatelé mají možnost sledovat
počasí přímo na vrcholech hor
a aplikace také rozšiřuje nabídku
dalších zvýhodnění nejen ze světa
outdooru. Peakpoint vás inspiruje
k objevování míst, která by vás
nenapadla navštívit, slouží jako
deník k zaznamenávání vašich horských úspěchů a také plní funkci
motivačního nástroje k udržení
vaší fit kondice. Více o aplikaci i její
verzi Premium a dalších aktivitách
celého projektu najdete na webu
www.peakpointapp.com, blogu
www.peakpoint-store.com nebo
na sociálních sítích Facebook
a Instagram.
Za tým Peakpoint Andrea Pavlas
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Společenská kronika
Životní jubileum
Ing. Jany Rousové

Jana Rousová se narodila dne
11. srpna 1941, úspěšně zakončila studium architektury v Brně
a následně pracovala ve svém
oboru v podniku Pozemní stavby,
ve Státním statku Bruntál, Agroprojektu a v bance v Opavě. Od
studentských let s oblibou sleduje kulturní akce. S manželem
chodívala na ryby, na houby, oba
milovali přírodu. Ke krnovským
turistům se připojila v roce 1993.
Tehdy obdivovala vedení a znalosti předsedy Milana Prejdy,
se kterým objevovali úžasné
lokality Jeseníků. Později po něm
převzala veslo ve vedení odboru
KČT v Krnově. Jana Rousová má
velký podíl na rozvoji české pěší
turistiky. Vede domácí i zahraniční
výpravy, je jednou z hlavních
organizátorek a iniciátorek akcí
odboru. Za svou činnost obdržela
řadu ocenění, a to jak od města
Krnov, tak od KČT, který jí udělil
veřejné uznání II. stupně a čestný
odznak KČT. Má výbornou orientační schopnost v terénu a vynikající, obdivuhodné znalosti.
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Je hlavním tvůrcem tras „vandrů“
a dlouhodobých programů.
Mimo to je i dlouholetou vedoucí
značkařkou v obvodu Bruntál. Je
důsledná, systematická a spolehlivá, velmi obětavá, empatická
a kamarádská. Má přirozenou
autoritu a mezi členy klubu se
těší velké úctě. Nesmírně si
vážíme její práce a přejeme jí
k životnímu jubileu hodně zdraví,
sil a potěšení z aktivního života.
Za Klub českých turistů v Krnově
Květoslava Kukelková
(upraveno redakční radou
rubriky Ze života KČT)

Za Ivo Skočkem – Hopem
V pátek 13. srpna dožil svůj život
Ivo Skoček, kterého všichni znali
pod přezdívkou Hop. Bylo mu
rovných 50 let. Narodil se ve
Vsetíně, později se rodina přestěhovala do Valašského Meziříčí,
kde jako desetiletý kluk vstoupil
do turistického oddílu Zlaté šípy.
Čas trávený hrami, putováním
přírodou a kamarádstvím mu

učaroval do té míry, že v oddíle
vydržel až do současnosti a stal
se jeho dlouholetým vedoucím.
V oddíle také potkal svou ženu
Jitku a partu stejně naladěných
kamarádů. Jeho dny byly naplněny prací, a to nejen té pro
oddíl. V hlavě se mu rodily nové
a nové nápady a cesta k jejich
realizaci byla většinou rychlá.
Tady pomohla především Hopova profese truhláře. Pod rukama
jeho a výtvarníka Youryho se
zrodilo neuvěřitelné množství
her, dekorací, pomůcek a rekvizit.
Od drobných odměn za vítězství
v soutěžích až po největší patrovou postel v ČR nebo funkční
řetízkový kolotoč. Nikdy nelitoval
času, který věnoval přípravám
her, táborů, oddílové a jiné
činnosti pro ostatní. Své hry zpracoval do velké knihy Táborová
dobrodružství. Oddíl Zlaté šípy
zažíval za jeho vedení neopakovatelné roky. Do detailu promyšlené jedno- i vícedenní akce,
putování přírodou jak v Česku,
tak v zahraničí, splouvání řek,
cyklistické výpravy… a samozřejmě tábory. Další stovky tomíků
z celé republiky motivoval svými
Hořcovými výzvami, táborovými
školami atp. Dne 28. srpna na
louce nad Valašským Meziříčím
vzplál rozlučkový oheň, na který
se sjelo na tři stovky kamarádů.
Rozloučení hořké, ale krásné.
Do různých koutů republiky se
rozletěly Hopovy šípy, které v sobě
nesou vzpomínku na jednoho
mimořádného člověka. Hope,
děkujeme a nezapomeneme!

NA VÝLET DO ELEKTRÁRNY?
NO JASNĚ!
PROBÁDEJTE SVĚT ENERGETIKY SE SKUPINOU ČEZ.
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1 Vodní elektrárna Dlouhé stráně
2 Jaderná elektrárna Dukovany
3 Vodní elektrárna Dalešice
4 Jaderná elektrárna Temelín

10 INFOCENTER,
NESPOČET ZÁŽITKŮ PRO CELOU RODINU

5 Vodní elektrárna Orlík

•Návštěvy elektráren

7 Vodní elektrárna Hučák

•Dětské koutky

8 Uhelná elektrárna Tušimice

•Moderní interaktivní modely

9 Vodní elektrárna Štěchovice

•Perličky z úst průvodců

10 Vodní elektrárny Vydra a Čeňkova pila

6 Uhelná elektrárna Ledvice

Jiří Krajča – Tetřev,
TOM Zlaté šípy, Valašské Meziříčí

Více o cestě po stopách elektřiny krajinou Skupiny ČEZ na www.cez.cz/infocentra

