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Klub českých turistů informuje...
50 let od zimního táboření na
olympiádě v Grenoblu
Letos v únoru je tomu přesně 50
let, co 16členná skupina českých
vysokohorských turistů, členů
Českého svazu turistiky ČSTV, tábořila na X. ZOH v Grenoblu. Turisté
tehdy strávili sedm nocí nad Grenoblem u městečka Villard de Lans,
a to v nadmořské výšce 1100 m.
Mimo to navštívili i soutěže našich
sáňkařů, běžců a skokanů v Autrans
a poté odjeli do Chamonix, odkud
vystoupali na ledovec Mer de
Glace. Na nádherný štít Petit Dru (3
733 m), který jsme spatřili na protějším hřebenu, vzpomínáme dodnes.
A stejně tak na celou výpravu.
Gerhard Streubel,
čestný člen KČT

90. výročí otevření chaty KČST
Kráľova Studňa
Dne 21. října 2017 se uskutečnila
vzpomínková akce obětem Velké
Fatry spojená s oslavou 90. výročí
otevření chaty Klubu československých turistů Kráľova Studňa. Celou
událost, která se odehrála u pamětní

desky k 90. výročí postavení chaty,
zahájila v 11:00 hodin mše za oběti
hor, a to za přítomnosti více než 50
účastníků. Oběti Velké Fatry připomněli pořadatelé a jménem KČT zde
promluvil místopředseda Jiří Homolka. Následně bylo připomenuto, že
masiv Križné patřil již ve 20. letech

Shromáždění turistů před odhalením
pamětní desky k 90. výročí chaty
Kráľova Studňa (foto: Jiří Homolka)

Zimní tábor v Grenoblu v roce 1968 (foto: archiv Gerharda Streubla)

minulého století k častým cílům turistických i lyžařských výletů. Při túrách
ve Velké Fatře se ale v té době dalo
uchýlit a nouzově přenocovat pouze
v pastýřských salaších, a tak se objevil návrh na výstavbu turistické chaty,
jehož realizace významně přispěla
k rozvoji turistiky a cestovního ruchu
v regionu. Před samotným odhalením nové pamětní desky připomněli
představitelé odboru KST Lokomotíva Banská Bystrica vznik a vývoj chaty
s výrazným akcentem na význam
českých turistických činovníků při
její výstavbě. Dále připomněli, že
lásku k horám a nakonec i založení

hlavní partner oslav

130 let KČT

Ocenění a vyznamenání

Ústřední výbor KČT v prosinci 2017 schválil navržená vyznamenání:
Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Mgr. Karel Snětina (KČT, odbor Rapšach)
• Pavel Škudla (KČT, odbor Kanoistika Vodňany)
• Ing. Richard Černý (KČT, odbor Tábor)
• Ing. Pavel Přílepek (KČT, odbor Tábor)
• Jan Tůma (KČT, odbor Borotín)
• Stanislav Libřický (KČT, odbor TJ Sokol Malšovice)
• Josef Simon (KČT, odbor Česká Skalice)
• Jaroslav Teichman (KČT, odbor Bohuslavice nad Úpou)
• Ing. František Teuber (KČT, odbor Trutnov)
• Jiří Strakoš (KČT, odbor Hukvaldy)
Čestné uznání KČT
• Stanislav Linda (KČT, odbor České Budějovice)
• Ing. Tomáš Posekaný (KČT, odbor České Budějovice)
• Josef Šinágl (KČT, odbor České Budějovice)
• Petr Resch (KČT, odbor Český Krumlov)
• Ing. Bohuslav Nunvář (KČT, odbor Jindřichův Hradec)
• Jaroslava Vosátková (KČT, odbor Tábor)
• Tomáš Wilda (KČT, odbor Tábor)
• Čestmír Povolný (KČT, odbor TJ Česká Lípa)
• Ota Synek (KČT, odbor Sokol Chlumec nad Cidlinou)
• Josef Pilař (KČT, odbor TJ Nová Paka)
• Josef Tauchman (KČT, odbor TJ Nová Paka)
• Jiří Novák (KČT, odbor Dobruška)
• Iveta Klemešová (KČT, odbor Klub Dobrý hospodář Olomouc)
• Miroslav Dobisík (KČT, odbor Haná)
Čestný odznak KČT
• Ing. Jiří Peltan (KČT, odbor České Budějovice)
• Ing. Jiří Fink (KČT, odbor Temelín)
• Petr Drančák (KČT, odbor Strakonice)
• Miroslav Vořechovský (KČT, odbor Úpice)
• Zdeněk Kotík (KČT, odbor Moravia Hlubočky)
Všem oceněným děkujeme za dobrou práci pro KČT a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.
Mojmír Nováček, generální sekretář KČT
odboru KČST v Banské Bystrici
podnítili čeští odborníci, kteří po
roce 1918 přesídlili do Banské Bystrice, aby pomohli rozvíjet tuto část
tehdejší Československé republiky.
Banskobystrický odbor však v letech
1927–1938 vybudoval nejen zdejší
chatu. V oblasti Velké Fatry jich
tehdy vyrostlo hned několik, a my
tak dodnes s uznáním vzpomínáme

na tehdejší významné osobnosti
odboru – předsedu Středoslovenské župy KČST Viliama Paulínyho
i činovníky odboru KČST v Banské
Bystrici Jána Wünscha a Ludvíka
Stárku. Na závěr celé akce se ještě
někteří vydali pěšky na horský hřeben k Památníku obětem hor.
Jiří Homolka,
místopředseda KČT

Klondyke tradičně i v novém
Tradiční Zimní táboření Klondyke se
uskutečnilo v závěru minulého roku
již po jedenapadesáté. Na tento
ročník však byla přichystána novinka, a to nové tábořiště! Po deseti
letech se akce přesunula pod vrch
Lipí (902 m) v Moravskoslezských
Beskydech, přibližně na půl cesty
mezi turistickými chatami Na Kotaři
a Ropička. V místech průseků jsou
tu nádherné výhledy, a tak jsme
se mohli kochat pohledem na
Lysou horu, sousední vrch Travný
i dlouhý hřeben Ondřejníku na
obzoru. Nutno však podotknout,
že takový výhled nám umožnilo
především počasí, které nám bylo
skutečně nakloněno. Vedle nového
místa konání však 51. ročník přinesl
ještě jednu novinku: pořadatelské
úkoly převzali mladší pořadatelé.
I dosavadním pořadatelům z odboru KČT Horní Datyně totiž (jako
nám všem) přibývá let. A jak tedy
vypadal 51. ročník Zimního táboření Klondyke? Celkem nás bylo
asi 130 táborníků v 60 stanech,
s procházejícími turisty, které jsme
nepočítali, odhaduji kolem 500.
Pepa Muras na zahájení zatroubil
fanfáru, Honza Sládek pozdravil
přítomné i paní Zimu a poté již
zazněly kytary, basa, bendžo i harmonika. Mimo to účastníci převzali
pamětní listy a pro zájemce tu bylo
připraveno i příležitostné razítko.
Oheň na tábořišti hořel tři dny, na
stožáru vlála vlajka a do zimního
lesa svítil žlutý nápis „Klondyke“.
I chata Na Kotaři, která nám poskytovala příjemné zázemí (a tímto jí
děkujeme), však byla ozdobena
vlajkou, znakem a logem 130 let
KČT. A pozadu dokonce nezůstala
ani chata Ropička, jejíž venkovní
bufet poskytoval příchozím občerstvení. Snad jediným nedostatkem
bylo, že se z Kalužného nepodařilo
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můžeme prozradit, že po této
velice atraktivní cestě jsme se nevydali naposledy; cesta bude totiž
využita i při akcích letošních oslav.
Co se posledního dne roku týče,
ráno pršelo, a to nejen v Praze, ale
i ve vzdálených místech, odkud
účastníci pochodu přijeli (jako
např. v Jihlavě, Hradci Králové,
Mladé Boleslavi či Mostě). I přesto
však dorazilo na start rekordních
503 účastníků, kteří byli sv. Petrem
nakonec odměněni poledním
sluncem, modrou oblohou a nádhernými výhledy na Petřín, Pražský
hrad i další památky. Navzdory
složitosti trasy, kterou turisté prošli
podle podrobného tištěného itineráře, byli všichni v cíli spokojeni,
že se spolu mohli poslední den
v roce setkat a popřát si vše dobré
do roku následujícího. Akce byla
podpořena Magistrátem hlavního

51. ročník Zimního táboření Klondyke (foto: Zdeněk Rédr)

přesunout dlouhé tyče pro stavbu
týpí. V dalších ročnících to, věřím,
kamarádi z Havířova stačí. V roce
2017 totiž zůstali pod Kalužným,
u chaty na Slavíči, a chyběli nám.
I tentokrát navíc bylo o čem mluvit.
Vzpomínalo se na předchozí
ročníky – na deset let na Smrku,
Travném, Ropici, Slavíči a Kalužném – a hovořilo se i o nových
možnostech pro pořádání zimních
táborů. A nejen to.
Jan Sládek
14. ročník Novoročního čtyřlístku odboru Vojty Náprstka
Tradiční silvestrovský pochod,
který pořádal KČT, odbor Vojty
Náprstka, již po čtrnácté, se
uskutečnil jako obvykle – tedy
dne 31. prosince s dopoledním
startem od Národního divadla.
Jako v předchozích letech, tak
i letos byla zvolena nová trasa.
S ohledem na oslavy 130. výročí
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založení klubu cesta vedla přes
místa, která jsou spojena s historií
KČT. Procházeli jsme tak kolem
všech historických sekretariátů
KČT (s výjimkou sekretariátu na
Strahovském stadionu a na Lužinách), dále kolem budovy bývalé
Měšťanské besedy, kde se konala
dne 11. června 1888 ustavující
valná hromada klubu, a i kolem
bývalého domu KČT ve Školské
ulici. Nevynechali jsme však ani
Náprstkovo muzeum, kde se konala přípravná jednání k založení
klubu a kde odpočívá první předseda klubu Vojta Náprstek, a přes
Petřín a Pohořelec jsme dorazili
až do cíle v restauraci u Muzea
městské hromadné dopravy v Praze. Tato trasa ovšem reflektovala
i oslavy 100 let od vzniku Československé republiky, a tak jsme
navštívili i místa spojená právě se
vznikem a trváním samostatného
československého státu. Již nyní

Skupina jihlavských turistů na trase
(foto: Míla Bradová)

města Prahy, odborem sportu
a volného času, díky čemuž mohla
být s předstihem propagována.
A právě tato propagace měla
za následek rekordní počet
účastníků. Pořadatelům pak byly
krásnou odměnou usmívající se
oči a poděkování účastníků i jejich
štědrost. Na turistické trasy pro
vozíčkáře jsme na startu vybrali
úžasných 13 200 Kč! Myslím, že
všichni byli spokojeni.
Ing. Jan Havelka,
za organizační tým
(kráceno redakční radou Zpráv KČT)
Jubilejní 40. ročník Novoročního výstupu na Kozákov
Zimních radovánek jsme se při
Novoročním výstupu na Kozákov
díky teplému počasí nedočkali.
Pro účastníky však byly připrave-

ny zbrusu nové upomínkové listy,
které si zájemci mohli doplnit
rovněž novým razítkem, vyrobeným speciálně pro letošní kulatý
ročník. Dále nechyběl samozřejmě ani novoroční odznak a pro
sběratele Turistických známek
a vizitek pak byly k dispozici
speciální výroční kusy. Pohoda,
která panovala v cíli výstupu, se
přenesla na všechny účastníky,
kteří udělali první krok pro utužení zdraví v roce 2018. Nejstarším
účastníkem této akce byl pan
Tomáš Filka z Jilemnice, tím
nejnepřehlédnutelnějším – jelikož
přijel na vysokém velocipédu –
pak pan Bohouš Polák z Koberov.
Pro milovníky statistik uvádíme,
že na vrchol Kozákova dorazilo
bezmála 2 000 osob, z toho 1 313
bylo registrovaných účastníků.
Součástí Novoročního výstupu

Novoroční výstup na Kozákov si nenechalo ujít téměř 2 000 turistů (foto: Zdena Marková)
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na Kozákov byla i veřejná sbírka
Novoroční čtyřlístek, která je
určena na vozíčkářské turistické
trasy a bezbariérové vstupy. Při
prezenci bylo vybráno a na tuto
sbírku věnováno 7 186 Kč.
Zdena Marková,
předsedkyně odboru Semily

v KČT místopředseda odboru
TJ Spartak Přerov pan Stanislav
Dostál. Ocenění svědčí o tom, že
představitelé města si velmi váží
dobrovolnické práce funkcionářů,

kteří připravují nejen vycházky
a vícedenní turistické akce pro
své členy, ale také hromadné turistické akce pro širokou veřejnost.
Potěšitelné je i to, že stejnou cenu

před devíti lety obdržel i bývalý
přerovský předseda, velmi známý
turista, pan Vladimír Wnuk.
Vítězslav Vaculík,
předseda OKČT TJ Spartak Přerov

Poděkování našim chatařům na
Prachově a Dobrošově
Po dlouhých letech spolupráce
se rozhodli ukončit svou činnost
nájemci dvou našich významných
a oblíbených chat – pan Vratislav
Fridrich a manželé Marcela a Vladimír Štěpánkovi. Vratislav Fridrich nastoupil na chatu Prachov
jako provozní v roce 1992 a od
roku 2007 se stal jejím oficiálním
nájemcem, což v součtu činí 25
let trvající starosti o náš objekt
přímo u vstupu do Prachovských
skal. Marcela a Vladimír Štěpánkovi se vzorně starali o provoz
Jiráskovy chaty s rozhlednou na
Dobrošově, a to po dobu 12 let.
I přes nelehkou situaci a neustálé
ztěžování podmínek pro tento typ
podnikání, včetně velké konkurence v cestovním ruchu, nás však na
obou chatách vždy přivítalo milé

Odešel Zdeněk Šmol

odboru KČT Rakovník doc. Ing.
Miloslav Rotport, CSc. Míla stál
v čele našeho odboru od roku
1984, tehdy ještě jako předseda
oddílu turistiky ČSTV. Byl u toho,
když se v 80. letech minulého století obnovoval pochod Putování za
mistrem Janem, a v cíli na Krakovci
měl za ta léta již vysezený důlek.
Rovněž on byl u toho, když se
obnovoval KČT v Rakovníku, a byl
i u založení oblasti Berounka. Míla
zastával post předsedy Oblastní
síně slávy a místopředsedy celostátní Síně slávy české turistiky.

bude chybět a nám ostatním
také. Všichni, kdo jste ho znali,
věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.
Ing. Jiří Laibl,
předseda Středočeské oblasti KČT

Manželé Štěpánkovi z Jiráskovy chaty na Dobrošově (foto: Mojmír Nováček)

a čisté prostředí. Vedení KČT podpořilo námět Technické rady KČT
a všem výše uvedeným udělilo
za jejich dlouholetou činnost pro
náš spolek Čestný odznak KČT.
Děkujeme!
Vedení KČT pak s předstihem
vyhlásilo výběrové řízení na obě
chaty a s potěšením můžeme nyní
oznámit, že novým nájemcem na
Prachově se stala paní Kristina
Svobodová a na Dobrošově pak
společnost Alex Gastro, s.r.o. Do
nadcházejících let jim přejeme

Chata KČT na Prachově (foto: Rostislav Kašovský)
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hodně trpělivosti, spoustu turistů
a naše členy i odbory prosíme, aby
naše chaty a jejich atraktivní okolí
navštěvovali minimálně jako dosud.
Ing. Rostislav Kašovský,
Vedení KČT
Cena města Přerova
Dne 23. října loňského roku převzal z rukou primátora statutárního
města Přerov Vladimíra Puchalského Cenu města Přerova, Medaili Jana Ámose Komenského, za
podporu turistiky a aktivní členství

Na začátku prosince loňského
roku jsme obdrželi smuteční
oznámení, že dne 30. listopadu
2017 zemřel ve věku 90 let Zdeněk Šmol. Přišli jsme tak o jednoho z největších znalců staré
i současné Šumavy, značkařskou
legendu šumavské a pošumavské
oblasti a nadšeného spolupracovníka při znovuotevírání
Šumavy po roce 1989. Hluboce si
vážím toho, že jsem měl takového
přítele a že jsem mu mohl za celý
Klub českých turistů v poslední
chvíli osobně poděkovat. Čest
jeho památce.
Ing. Jan Havelka
(kráceno redakční radou Zpráv KČT)
Za Mílou Rotportem
V neděli 7. ledna 2018 nás po
dlouhé nemoci opustil přítel,
turista a dlouholetý předseda

A přestože pracoval pro KČT naplno, měl čas i na vlastní turistiku.
Byl velký cestovatel, fotograf
a sběratel turistických suvenýrů.
Nevynechal žádný z turistických
zájezdů pořádaných naším
odborem, nechyběl na žádném
našem pochodu. Kamarádům,
kteří s ním jezdili přes dvacet let
o prázdninách na tzv. týdenky,

Vzpomínka na Karla Daňka
Brněnský rodák MUDr. Karel Daněk, CSc., se narodil 27. května
1928 a od roku 1960 žil v Novém Městě na Moravě. Karel
Daněk byl propagátorem řady
turistických (zejména dálkových)
pochodů v okolí Nového Města
na Moravě. O významném místu
pohybové aktivity v životním
stylu moderního člověka se
snažil čtenáře opakovaně přesvědčovat v řadě knižních titulů,
které v mnohatisícových nákladech vycházely v nakladatelství
Olympia (např. Neodpočívej
v pokoji aneb Umění rekreace,
Pěšky pro zdraví a pro radost či
Chůze znovu objevená). Láska
k Novoměstsku, ke klasickému
lyžování, k turistice a k oboru
tělovýchovného lékařství jej
provázela po celý život. Naposledy se na běžky vydal v roce
2003, kdy prodělal mozkovou
příhodu, která natrvalo omezila
jeho aktivity. Karel Daněk zemřel tiše dne 17. října 2017 ve
věku 89 let. Turistika tím ztratila
jednoho z jejích nejhorlivějších
vyznavačů a propagátorů.
Jaroslav Novák
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