
Turistická detektivka

Milí přátelé, posílám z Opavy 
skvělou zprávu, že případ detekti-
va Opavia Ostrozraka se podařilo 
zdárně vyšetřit a vyluštit. Jak jistě 
víte, na konci listopadu 2020 de-
tektiv Ostrozrak společně se svým 
pomocníkem Bondem vyšetřovali 
úmrtí jakéhosi Bureše.  Případ 
byl vskutku zapeklitý a velkou roli 
v něm hrály fotografie opavských 
domů a dalších zajímavých míst, 
společně s podivnými mřížkami. 
Naši mladí detektivové hledali 
po celé Opavě, na náměstích, 
v ulicích i parcích. Vždy však bylo 
nutné najít místo, odkud byly 
dům, věž či socha foceny, a zde 
odhalit jeden rozdíl mezi snímkem 
a skutečností. Když jsme prošli 
celé město a našli na dvaceti 
fotografiích 20 rozdílů, které jsme 
zapsali do očíslovaných mřížek, 
součet čísel v mřížkách a sdělený 
matematický model vydaly výsle-
dek – telefonní číslo, na kterém 
Ostrozrak potvrdil správnost 
pátrání. Odměna všem správným 
luštitelům souzněla s adventní 
atmosférou našeho pěkného 
města a jeho Dolního náměstí. 
V otevřeném okně pivnice U Dvou 
dobráků stačilo předat získanou 
nálepku a za ni obsluha vydala 

horký nealkoholický vánoční punč 
s ovocem. No, co chtít více? Byla 
to báječná oddílová detektivka, 
kterou si zahrálo mnoho kluků 
i holek a společně s nimi celé 

rodiny. Moc děkujeme panu Mar-
celovi, že nám připravil skvělou 
„covizábavu“. 

Tomáš Weicht, 
vedoucí TOM KADAO Opava 

100 let turistiky v Nedvědici  
– 2. díl (dokončení)
V minulém čísle časopisu Turista 
jsme popsali vznik a nejstarší dějiny 
nedvědického odboru KČT. V létě 
roku 1971 však začala v Nedvě-
dici zcela nová éra organizované 
turistiky. Tehdy mně bylo 19 let 
a neměl jsem ani tušení, že dávám 
základ (zatím) padesátiletému 
období, které navíc začíná přesně 
po 50 letech od vzniku původního 
odboru. Taková náhoda! Od září 
jsem začal o sobotách putovat se 
skupinou patnácti dětí, abychom 
poznávali krásné okolí naší obce. 
Kdybych to měl hodně zkrátit: 
S dětmi jsem chodil celých 47 let! 
A kolik skupin dětí a dorostu se po-
stupně vystřídalo! Kromě vycházek 
jsme občas absolvovali víkendový 
výlet, domluvit spaní ve škole na 
zemi nebyl kdysi tak velký problém. 
Ostatně po éře spaní pod stany 
jsme mnoho roků využívali školy na 
Moravě, v Čechách i na Slovensku 
k ubytování při vícedenních (zpravi-
dla týdenních) cestách. Tolik vzpo-
mínek si nesou účastníci putování 
v Bílých Karpatech, na Malé Fatře, ve 
Vysokých Tatrách, na Broumovsku, 
v Kremnických vrších, na Šumavě 
a na naší Vysočině! Na mou činnosti 
navíc navázali mladší a dnes vodí 
dětské vycházky naši další cvičitelé. 
Zájem nedvědického odboru se 
ovšem neomezil pouze na mládež, 
postupně se turistické činnosti začali 
věnovat také dospělí. Jednalo se 
o nespočet akcí, skutečně velký 
úspěch měly a mají vícedenní výlety, 
k nimž položil základ v roce 1999 
Jiří Daniel. Více než jedno desetiletí 
připravoval tyto podzimní akce ne-
jen pro členy. Přepravu jsme tehdy 
zajišťovali autobusem, proto jsme 
místa doplňovali dalšími zájemci, 
kteří pak někdy zvažovali členství v 
oddílu. Od roku 1992, kdy se  

se skupinou z Brna vydali do ital-
ských Dolomit první dva naši členo-
vé, se podobných výprav zúčastňuje 
pravidelně několik našich turistů. 
Lidé už se sice obměnili, ale duch 
těchto výletů stále trvá. Svoje místo 
mají v činnosti nedvědického odbo-
ru i jednodenní autobusové výlety. 
Nejčastěji je pořádala Zdena Kin-
cová, místopředsedkyně odboru. 
Dalšími, kdo tyto akce organizovali, 
byli Božena Sedlářová, Ladislav 
Bartoš a Karel Štětina. Významnou 
a velmi cennou činnost odvádějí 
tři naši současní značkaři: Lukáš 
Voborný, Radka Vejrostová, ale 
hlavně Miroslav Kuchař, náš „Míííra“. 
Ten značí v okresech Žďár nad Sá-
zavou a Brno-venkov (tedy ve dvou 
krajích). Za 20 let, co se turistickému 
značení věnuje, má ve své evidenci 
více než 900 odznačených kilome-
trů. Je značkařem II. třídy a rovněž 
instruktorem značení. Součástí naší 
činnosti je navíc i pořádání pochodu 
pro veřejnost. Na jaře 1974 to bylo 
poprvé, letos má pochod Za krásami 
okolí Nedvědice svůj 48. ročník.  
Za ty roky se akce zúčastnilo více 
než 28 000 osob, přičemž nejvíce 
jich dorazilo v roce 2018, to prošlo 
(nebo projelo na kole) některou 
z tras 1167 turistů. Zážitky účastníků 

a pořadatelů – ty by nikdo nespočí-
tal! V průběhu let jsme uspořádali 
více než tisíc vycházek a skoro stov-
ku vícedenních výletů a putování. 
Od roku 2005 zajišťujeme obrátku 
při Malém svrateckém maratonu, 
který pořádají sportovci z neda-
lekého Víru. V roce 2017 jsme 
uspořádali 61. ročník Prvního jarní-
ho výšlapu Jihomoravské oblasti 
KČT; hlavní organizátorkou této 
akce byla Zdena Kincová. Mnozí 
členové se věnují turistice také 
individuálně. K 90. (40.) výročí 
vydal náš odbor knížku Turistika 
v Nedvědici a k letošnímu jubileu 
vyjde její aktualizovaná verze, resp. 
ta původní bude doplněna o deká-
du 2011–2021. A co uvést závěrem? 
Jak by bylo krásné, kdyby i za další 
půlstoletí vyšlo novelizované vydání 
knížky, kterou si přečtou v té době 
aktivní turisté! V Nedvědici s jejími 
1300 obyvateli žijí s různou intenzitou 
sport a turistika už od konce 19. sto- 
letí, a tak věřme, že lidé se stále 
budou chtít stejným či podobným 
aktivitám věnovat. Věřme také, že 
i v dalším období mezi nimi budou 
stále takoví, kteří budou rádi dávat 
svoji energii a svůj čas ostatním.

Petr Vejrosta, 
předseda odboru KČT Nedvědice

Ze života KČT

Klub českých turistů informuje...
Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT, které jednalo dne 12. listopadu 2020, schválilo navržená 
vyznamenání:

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
•  Jiří Veselý (KČT, odbor Čeřínek Jihlava)
•  Věra Veselá (KČT, odbor Čeřínek Jihlava)
•  Ing. Zdeněk Tomášek (KČT, odbor Klub Dobrý hospodář Olomouc)
•  Miroslav Klec (KČT, odbor Klub Dobrý hospodář Olomouc)
•  Magdalena Schwarzová (KČT, odbor Zábřeh) 

Čestné uznání KČT
•  Miroslav Fereš (KČT, odbor Klub Dobrý hospodář Olomouc)
•   Rostislav Klemeš (KČT, odbor Klub Dobrý hospodář Olomouc) 

Veřejné uznání I. stupně – čestný odznak Vojty Náprstka
•  Marie Svatošová (KČT, odbor Čeřínek Jihlava)
 
Oceněným členům KČT děkujeme za dobrou práci pro KČT  
a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.

Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT
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Z výpravy nedvědických turistů pod Rysy v roce 2019 (foto: F. Sedlář)
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Pojďme na chaty
Tento projekt je první společný 
počin KČT, oblasti Moravsko-
slezské a společnosti Duofox 
Technologies, která je tvůrcem 
mobilní aplikace Peakpoint. Klade 
si za cíl podporu turistických chat 
s využitím moderních technologií 
a představuje tak další příspěvek 
k digitalizaci turistiky. První ročník 
soutěže (výzvy) „Pojďme na chaty“ 
proběhl ve dnech 1. srpna –  
1. listopadu 2020. Úkolem sou-
těžících bylo navštívit všechny 
čtyři chaty KČT v Beskydech 
a návštěvu potvrdit v mobilní 
aplikaci Peakpoint. Této soutěže 

se zúčastnilo 50 turistů z řad čle-
nů i nečlenů, všechny chaty však 
navštívilo jen 25 z nich. Ti, kteří 
splnili podmínky, byli zařazeni 
do slosování o hodnotné ceny 
s turistickou tematikou. Celou 
aktivitu však musíme vnímat také 
jako ekonomickou podporu chat. 
Předpokládáme, že turisté si na 
chatu nejdou jen pro potvrzení, 
ale dají si něco k jídlu a pití a tím 
chatu přímo podpoří. To byl hlav-
ní cíl této soutěže. Vedle tištěných 
záznamníků pro plnění oblastních 
turistických odznaků a geocachin-
gu se jedná o alternativní nástroj 
pro poznávání zajímavých míst, 

především hor. Zároveň chceme 
touto cestou oslovit mladší roční-
ky. Více o projektu, jehož partne-
rem se letos stal klubový časopis 
Turista, najdete na: https:// 
www.kct-msk.com/pojdme-na-
-chaty. Druhý ročník této akce 
probíhá od začátku ledna do 
konce října 2021, tematicky je 
zaměřen na chaty Beskyd a Jese-
níků. Výhledově předpokládáme, 
že se projekt může rozšířit i na 
chaty v Čechách. Tak pojďte se 
i Vy přidat a „Pojďme na chaty!“

Ondřej Burel, KČT, 
oblast Moravskoslezská
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Bezručova turistická chata na Lysé hoře v Beskydech (foto: Ondřej Burel)

Vzpomínka na Jana Pavlíka

Dne 23. listopadu 2020 nás 
navždy opustil ve věku devadesáti 
let pan Jan Pavlík, význačný člen 
oddílu Petřín, odboru Karlov, ně-
kdejšího odboru Malostranských 
turistů. Jan Pavlík byl jeho členem 
od roku 1982. Mnoho let pracoval 
v jeho výboru, od roku 1991 do 
roku 2001 působil jako předseda 
odboru. Turistice se věnoval velmi 
intenzivně, dosáhl mnoha oceně-
ní v různých jejích variantách. Titul 
mistr turistiky získal v roce 1992, 
veřejné uznání s medailí v oblasti 
funkcionářské a metodické ob-
držel roku 1995. Jako předseda 
odboru se podílel na organizo-
vání všech veřejných akcí, které 
oddíl pořádal; v této souvislosti 
připomeňme především zabezpe-
čení trasy Jardy Bursíka z Bystřice 
u Benešova do Prčice v rámci 
akce Praha–Prčice, pochodu Za 
svitu Luny, Novoročních výstupů 
a V pedálech stezkou Karla IV. Jan 
Pavlík byl autorem a vedoucím ZC 
II. stupně jezdecké výkonnostní 
třídy v Krkonoších v roce 1986 
a o dva roky později. Malostranští 
turisté se tak stali průkopníky 
v pátém přesunovém prostředku 
dle klasifikace ZC. Dne 27. května 
2020 se Vedení KČT usneslo udě-

lit Janu Pavlíkovi čestný odznak 
KČT. V listopadu tak odešla velká 
část historie našeho klubu, obě-
tavý předseda, kamarád i nadaný 
kronikář. Budeme vzpomínat!

KČT, odbor Karlov,
oddíl Petřín 

Odešel Rudolf Fibigar

Do turistického nebe odešel dne 
1. prosince 2020 ve věku 87 let 
pan Rudolf Fibigar, českotřebov-
ský dlouholetý člen KČT, letitý 
funkcionář odboru a značkař. Byl 
skvělý kamarád, turista tělem 
i duší, který do poslední chvíle 
fungoval jako člen výboru odboru. 
Stabilně se věnoval obnově zna-
čení turistických cest, do kterého 
odborně školil další aspiranty, 
řadil se mezi zakládající členy dnes 
již významné akce Putování za 
třebovským kohoutem, kterou také 
od roku 1978 až do poslední chví-
le režíroval, a v neposlední řadě se 
neúnavně staral o tvorbu spolkové 
kroniky. Rudolf Fibigar, známý též 
jako Dálkoplaz Ruda, se nesma-
zatelně zapsal mezi výkonnostní 
turisty, a to svými náročnými hod-

notnými akcemi po celé naší vlasti. 
Za celoživotní úsilí o rozvoj turistiky 
a cestovního ruchu mu KČT udělil 
čestný odznak Vojty Náprstka, jed-
no z nejvyšších klubových ocenění. 
Čest jeho památce!

KČT, odbor 
Česká Třebová 

Smutná zpráva z Čiháku

Na Štědrý den uplynulého roku 
k nám doputovala smutná zpráva 
z chaty KČT Na Čiháku. Ve věku 
nedožitých 73 let nečekaně 
zemřel dlouholetý klubový chatař 
pan Otakar Bartoš. Pod jeho ve-
dením se chata krůček po krůčku 
neustále vylepšovala a ještě 
nedávno jsme spolu spřádali 
další plány do budoucna. Stovky 
turistů a návštěvníků včetně zná-
mých z okolí budou vzpomínat 
na milé pohostinství, které do-
kázal u Zemské brány společně 
s rodinou připravit, ať už pro 
jednotlivé poutníky, anebo pro 
organizované skupiny. Čest jeho 
památce.

Ing. Rostislav Kašovský, 
předseda Technické rady KČT
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Podpořte nás:

Otevřeli jsme 
nový e-shop! 
Navštivte nás na: 
https://eshop.kct.cz

SBÍRKY KČT – TRANSPARENTNÍ ÚČTY
JIRÁSKOVA CHATA DOBROŠOV: 285648352/0300 
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