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Klub českých turistů informuje...
Poprvé na zimním táboření
Dne 3. prosince minulého roku se
uskutečnil 60. ročník zimního táboření Akce Klíč, který už počtyřicáté
pořádal Petr Randus se zkušeným
týmem odboru KČT Česká Lípa.
Protože jsem to ještě nikdy nezkusil,
samotnému táboření předcházela
pečlivá příprava. A komu jinému
zavolat o radu než Otovi Bourovi,
známému propagátorovi zimního
táboření? „Máš spacák do -10 °C?
Nemáš? Tak to si raději vezmi dva.
A svíčku s víčkem od ešusu. To ti
přidá +2 °C. Taky čepici a rukavice,
ve kterých můžeš spát.“ Takto vybaveni jsme se s manželkou (a ještě
se psem) vydali do Jizerských
hor. Když jsem uviděl tu hromadu
propriet kvůli jedné noci, říkal jsem
si, že je štěstí, že jedeme autem.
Tohle by se mi tedy na zádech nosit
nechtělo. Jakmile jsme přijeli na
místo, postavili jsme stan a už se
těšili na večeři, kytaru a do tepla.
Rekreační středisko pod Klíčem
má perfektní zázemí. U krbu
a s kytarou, vesměs v podání Petra
Randuse, jsme se prozpívali až do
chvíle přesunu do našeho stanu.
Bláhově jsem si myslel, že si stan
zadýcháme. K tomu však opravdu
nedošlo. Myslím, že ve stanu byla
stejná zima jako venku. Podle
sousedů bylo v noci kolem -4 °C.
V noci nám však zima nebyla (díky,
Oto!). Druhý den jsme pak vyrazili
do krásné zimní přírody. A už teď
přemýšlíme o další pozvánce od
Petra, zda s nimi společně nezkusíme v únoru spaní v jeskyni.
JUDr. Petr Hrubec,
generální sekretář KČT
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Ocenění a vyznamenání
Vedením KČT, které jednalo dne 11. listopadu 2021, a Ústředním
výborem KČT, který jednal dne 27. listopadu 2021, byla schválena
navržená vyznamenání:
Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Josef Linhart (KČT, odbor Chomutov)
• Radislav Jančík (KČT, odbor Chomutov)
• Zbyněk Báča (KČT, odbor Sokol Turnov)
• Roman Lechner (KČT, odbor Zlín)
• Vlastislav Trličík (KČT, odbor Halenkov)
• Jana Valentová (KČT, odbor Štětí)
• Jiří Kinďura (KČT, Slezský Tomík Ostrava)
• Jana Slavíková (KČT, Spartak Bílovec)
Čestné uznání KČT
• Ing. Pavel Přílepek (KČT, odbor Tábor)
• RNDr. František Wohlmuth (KČT, odbor Slovan Karlovy Vary)
• Hana Cabáková (KČT, odbor Zlín)
• Květoslav Čapka (KČT, odbor Štětí)
• Ludmila Bártová (KČT, odbor Spartak Bílovec)

75 let od založení turistického
kroužku u Pošty Brno I., nynějšího odboru KČT Vysočina Brno
Pěší turistika, lyžařská turistika,
vysokohorská turistika, mototuristika, vodní turistika poskrovnu… jen jízdu na koních jsme
za uplynulých 75 let v odboru
neprovozovali. Už mezi námi
není ani jeden pamětník založení turistického kroužku. Zato
je mnoho těch, kteří za více jak
50 let svého členství pamatují
mnoho hezkých akcí uspořádaných v krásných koutech naší
vlasti, ale také jinde v Evropě
a ve světě. Mnoho z nich se
v minulosti zasloužilo o slávu
turistiky v odboru a my si jejich
přínos s vděčností připomínáme.
Členská základna sice zestárla,
přesto je program stále bohatý.
Výkonnostní akce dnes ustoupily

do pozadí, nadále je však plno
víkendových vycházek či týdenních pobytů pěšky, na lyžích
nebo na kole. Členové se těší na
další výpravy, ale nezapomínají

ani na společenskou aktivitu a životní jubilea svých turistických
přátel.
Mirek Procházka,
člen odboru KČT Vysočina Brno

Před cyklovýletem v Lanžhotě (foto: Mirek Procházka)

Čestný odznak KČT
• Eva Borowičková (KČT, odbor Spartak Ústí nad Labem)
• Pavel Hanák (KČT, odbor Zlín)
• Jaroslav Mikeš (KČT, odbor Bohemia Světlá nad Sázavou)
Oceněným členům KČT děkujeme za dobrou práci pro KČT
a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.
Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT

Z jubilejního 60. ročníku zimního stanování Akce Klíč (foto: Petr Hrubec)

Večer v kempu na Osice, Česká Kanada (foto: Mirek Procházka)
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První místa v anketě obsadily
mapy Brd a Českosaského Švýcarska a průvodce Špalíček výletů
K podpoře turistiky a s ní spojenými tuzemskými volnočasovými
aktivitami i akcemi se vydávají
stovky tiskovin včetně map a průvodců, které jsou určeny turistům,
cyklistům, vodákům, ale i motoristům a rybářům. Již přes 20 let
členové České asociace novinářů
a publicistů píšících o cestovním
ruchu každoročně svými hlasy
v anketě určují žebříček map a průvodců vydaných v minulém roce.
Na výroční schůzi dne 6. října 2021
v Praze rozhodli v anketě 2 × 7 publikací a map roku 2020 o pořadí
zajímavých titulů. Nejvíce hlasů
získaly dvě turistické mapy: Brdy
v měřítku 1 : 40 000 z nové edice
Klubu českých turistů (vydaná
společností Trasa) a Českosaské
Švýcarsko 1 : 50 000 z vydavatelství Kartografie Praha. Nejvíce
hlasů v kategorii průvodců získal
Špalíček výletů – To nejlepší z vydavatelství Soukup & David. A jak
se k výsledkům dospělo? Odborná komise nejdříve pro tuto
anketu vybrala dvakrát po sedmi
titulech, aby z nich každý člen novinářské asociace vybral nejlepší
a nejzajímavější publikaci. Každý
novinář směl označit v každé kategorii jen jedinou položku. Ankety
se během výroční členské schůze,
která proběhla za přísných (v té
době aktuálních) hygienických
pravidel, zúčastnilo 22 členů asociace. A jak anketa dopadla?
Kategorie mapy a atlasy
1.–2. Brdy, turistická mapa v měřítku 1 : 40 000 (KČT, společnost
Trasa) – 5 hlasů
1.–2. Českosaské Švýcarsko, turistická mapa v měřítku 1 : 50 000
(Kartografie Praha) – 5 hlasů
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Turisté z Uherského Ostrohu na Velkém Lopeníku, rok 2019 (foto: archiv odboru KČT Uherský Ostroh)
Sedm soutěžních map vydaných v roce 2020 (foto: Petr Skála)

3. Domažlicko, Turistické mapa
pro každého v měřítku 1 : 25 000
(Geodézie On Line) – 3 hlasy
4.–6. Krkonoše, turistická, lyžařská
a cykloturistická mapa v měřítku
1 : 25 000 (SHOCart) – 2 hlasy
4.–6. Kokořínsko – Máchův kraj
v měřítku 1 : 25 000 (ROSY) – 2 hlasy
4.–6. Střední Čechy 2, Mělnicko-Mladoboleslavsko v měřítku
1 : 75 000 (Středočeský kraj) – 2 hlasy
7. Kladensko, bez uvedeného měřítka, ručně malovaná cyklomapa
(CBS Nakladatelství) – 1 hlas
Kategorie průvodci
1. Kolektiv: Špalíček výletů
– To nejlepší (Soukup & David)
– 6 hlasů
2. Jiří Padevět: Krvavý podzim
1938 (Academia) – 5 hlasů
3. Otilie K. Grezlová: Z hradu
na hrad středním Krušnohořím
(Regia) – 4 hlasy
4. Iveta Toušlová, Josef Maršál
a kolektiv: Toulavá kamera 31
(freytag & berndt) – 3 hlasy
5. Tomáš Makaj, Jaroslav Vogeltanz: Brdy (Starý most) – 2 hlasy

6.–7. Tomáš Hejna: Toulky od
Mělníka k Českému ráji (Olympia)
– 1 hlas
6.–7. Petr David a Vladimír Soukup:
Krušné hory známé i neznámé
(Universum Praha) – 1 hlas
Ing. Petr Skála, člen výboru
Asociace novinářů a publicistů
cestovního ruchu
Šedesátiny ostrožských turistů
V jarních měsících roku 2022 se
rozeběhnou oslavy kulatého výročí
organizované turistiky v Uherském
Ostrohu. Ustanovující schůze
turistického oddílu při TJ Tatran
Ostroh se konala již dne 11. března
1962 a zúčastnilo se jí 60 zájemců
o turistiku. Zakládajícími členy
oddílu a jeho prvními vedoucími se
stali pánové Ludvík Laga a Vladimír
Příleský. Vedle tradičních sportovních oddílů, jako byl fotbalový a hokejový, se v našem městě objevila
nová sportovní aktivita, která dětem
i dospělým nabídla zejména pobyt
v přírodě. O správnosti tohoto
rozhodnutí svědčí velký zájem

o pořádané akce již od samého
začátku, hlavně ze strany žáků místní
školy. Prvními akcemi byly pěší
a cyklistické výlety do blízkého okolí
(Svatý Antonínek, Suchov, Chřiby
či Bílé Karpaty) a postupně se přidávaly náročnější túry do hor (Vysoké
i Nízké Tatry, Malá i Velká Fatra,
Jeseníky a většina ostatních pohoří
tehdejšího Československa). S rozvojem turistiky v celé republice pak
přibyly několikadenní akce pěšky,
na kolech, na lodích a na běžkách.
A když už byla republika malá,
turisté se vydávali i do zahraničí (rakouské Alpy, bulharská Rila a Pirin
anebo polské Tatry). O dobrých
výsledcích činnosti oddílu svědčí
zájem o akce napříč generacemi.
Členy, kteří se účastnili prvních akcí
oddílu, dnes doprovází již čtvrtá
generace. Rodiče přivedli do oddílu své děti, později svá vnoučata,
někteří dokonce i pravnoučata.
Významným momentem bylo, když
se v roce 1983 k oddílu turistiky
připojil pan učitel Josef Prachovský,
který pokračoval v činnosti s dětmi
z místní základní školy. Pod jeho
vedením vznikl oddíl TOM (turistický oddíl mládeže), který koexistuje

s odborem KČT dodnes. I nadále se
akce dospělých prolínají s akcemi
dětí. Výročí ostrožské turistiky si budeme připomínat celý rok prostřednictvím různých akcí. Připravujeme
vydání kalendáře s fotografiemi
z činnosti oddílů, v březnu se pak
uskuteční výstava fotografií na
panelech v prostorách ostrožského
zámku a také vyjde kniha o historii
i současnosti oddílů. Budeme se
spolu setkávat a vzpomínat, ale

hlavně plánovat a realizovat další
turistické výpravy. Dnešní turistický
oddíl KČT řídí výbor s předsedou
Milanem Strachotou, vedoucím
TOM je Luděk Hrachovský. Přejme
si do dalších let hodně spokojených
účastníků na všech akcích oddílů.
Sportu zdar a turistice zvlášť!
Milan Strachota,
předseda odboru KČT
Uherský Ostroh

Členové odboru KČT Uherský Ostroh na Velké Javořině v roce 1967
(foto: archiv odboru KČT Uherský Ostroh
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Nová turistická orientace
ve Špindlerově Mlýně
Dosavadní umístění centrálního
turistického směrovníku v parčíku
před poštou ve Špindlerově Mlýně
přestalo vyhovovat současným
potřebám jak turistů, tak hustému
silničnímu provozu v jeho těsné
blízkosti. Centrální směrovník byl
proto rozdělen na tři části, které se
nacházejí na vhodných místech.
Základ nové turistické orientace
představuje nový hlavní směrovník
turistického uzlu Špindlerův Mlýn,
který je nazván „Špindlerův Mlýn,
most“ a který najdeme v bezprostřední blízkosti známého objektu
Bílý most. Toto místo je výhodné
jak pro turistu, který do Špindlerova
Mlýna dorazí veřejnou dopravou,
tak pro toho, kdo přijede vlastním
autem a zaparkuje na centrálním
parkovišti (vedle autobusového
terminálu). Jeho umístění jistě ocení
také turisté, kteří do Špindlerova
Mlýna dorazí pěšky od Benecka
(Jilemnice), z Horních Míseček

Hlavní směrovník „Špindlerův Mlýn,
most“ – pohled k Bílému mostu
(foto: Ing. Jaroslav Čížek)
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(od Harrachova nebo Rokytnice nad
Jizerou) či z vrcholových partií Krkonoš (od pramene Labe, Sněžných
jam a dalších destinací, od nichž
do Špindlerova Mlýna jdeme přes
Dívčí lávky). Centrem Špindlerova
Mlýna pak prochází pouze červená
turistická značená trasa ve směru na
Luční boudu a Sněžku, která turistu
po přibližně 200 m přivede na první
vedlejší směrovník „Špindlerův Mlýn,
centrum“, umístěný v těsné blízkosti
autobusové zastávky. Odsud se pak
rozcházejí další turistické značené
trasy ve směru na Výrovku a Pec pod
Sněžkou, Pláně, bufet Na Rozcestí
a Černou horu, Strážné a Vrchlabí.
Druhý vedlejší směrovník je umístěn
až v prostoru Dívčích lávek, kam se
turista dostane asi po 2 km chůze
od hlavního směrovníku u mostu,
půjde-li podle modrého značení
směrem „do hor“, tedy do Labského
dolu. Odsud se rozebíhají další trasy,
které turistu dovedou například na
Špindlerovku, do údolí Bílého Labe,
na Martinovku, Sněžné jámy a další
známé krkonošské boudy a vrcholy.
Dosavadní směrovník v parčíku ale
přesto zůstane „ve službě“ a bude
na něm soustředěna veškerá
orientace týkající se krkonošských
cyklotras. Na základě dohody,
kterou uzavřel KRNAP s KČT, bylo
vyznačení cyklotras spravovaných
KRNAP převedeno na standard
KČT. Nové řešení turistického uzlu
ve Špindlerově Mlýně je výsledkem
společného úsilí pracovní skupiny
ve složení: Václav Čech (KČT,
předseda ZO Trutnov), Ing. Miloš
Růžička (KRNAP), Mgr. Sylvie Dlouhá
(vedoucí odboru cestovního ruchu,
kultury a sportu města Špindlerův
Mlýn) a autor tohoto článku (KČT,
Královéhradecká KKZ).
Ing. Jaroslav Čížek,
Královéhradecká krajská komise
značení KČT

Běžecká turistika 2022 – upřesnění
V celostátním kalendáři turistických akcí KČT na rok 2022 byly na
straně 34 nedopatřením otištěny
chybné termíny několika turistických pochodů, v jejichž rámci
se tradičně konají akce běžecké
turistiky. Za tuto chybu se omlouváme. Kromě této nemilé skutečnosti jsme v prvním lednovém
týdnu obdrželi oficiální informaci,
že společnost Hervis Sport ukončuje spolupráci s KČT a působení
v České republice. Nového partnera projektu Běžecká turistika
2022 aktuálně hledáme. Na níže
uvedených akcích tedy mohou
být uspořádány tradiční turistické
běhy, ale letos již bez losování
cen od Hervis Sport. Informace
o akcích běžecké turistiky budou
uveřejňovány na webu KČT:
www.kct.cz/bezecka-turistika.
Děkujeme za pochopení a těšíme
se na setkávání.
19. 3. – Za jarním sluníčkem (Praha)
2. 4. – Za povidlovým koláčem
(Benešov)
2. 4. – Do Okoře bez oře
(Kralupy nad Vltavou)
23. 4. – Přerovský vandr (Přerov)
7. 5. – Přes tři hrady (Potštejn)
7. 5. – Májovým Chebskem (Cheb)
19. 6. – Hvězdicový pochod
do Troje (Praha)
3. 9. – Havlíčkobrodská 50
(Havlíčkův Brod)
10. 9. – Lanškrounská kopa
(Lanškroun)
17. 9. – Po stopách kocoura Mikeše
(Mnichovice)
17. 9. – Starostenská desítka
(Plesná u Chebu)
31. 12. – Silvestrovský běh
na Loretu (Cheb)
Vratislav Chvátal,
předseda KČT

Věrnostní program Sphere
Věrnostní program Sphere je největším věrnostním programem v České
a Slovenské republice (s historií od
roku 1994). Jeho principem je poskytování atraktivních výhod a slev
držitelům karet Sphere a motivování
k opakovaným nákupům nebo čerpání služeb u obchodních partnerů
programu. Aktuálně nabízí držitelům karet více než 10 tisíc možností
výhodných nákupů u partnerů
v mnoha oborech (auto-moto, bydlení, cestování, ubytování, elektro,
gastro a potraviny, vše pro děti,
krása, zdraví, kultura, vzdělávání,
móda a sport). Slevy jsou v rozsahu
přibližně 5 až 30 % plus věrnostní
body za nákupy v kamenných

provozovnách nebo e-shopech.
Partnery programu a výhody spolu
s dalšími informacemi lze snadno
najít po aktivaci karty na webu
www.sphere.cz, případně v mobilní

aplikaci Sphere. Ta umožňuje i stažení karty do mobilu a její plnohodnotné využívání v elektronické podobě.
Nově spuštěn je také program
Sphere pro život, který akcentuje

princip udržitelnosti a rozvoje
v mnoha oblastech lidského života.
Nabízí několik možností, jak se
můžete zapojit, a dává inspiraci
pro nákupy, partnery či konkrétní
produkty s výhodami programu.
Více se lze dozvědět na webových
stránkách www.prozivot.sphere.cz.
Díky všem těmto výhodám lze
ve čtyřčlenné domácnosti ušetřit
na nákupech až 15 tisíc korun za
rok! K tomu navíc lze za získané
věrnostní body nakupovat atraktivní odměny. Nezapomeňte, že
váš členský průkaz KČT s logem
Sphere je klíčem k získání slev při
vašich nákupech.
Petr Maršálek,
marketing Sphere

Společenská kronika
Lajos Thuróczy (1925–2021)
Pozemská cesta věčného turisty,
ikonické postavy maďarské
organizované turistiky a čestného
předsedy Maďarského turistického
svazu Lajose Thuróczyho skončila.
Milovaný Lajoš zemřel po krátké
a důstojně snášené nemoci dne
14. prosince 2021. Svým odchodem
po sobě nechává nevyplnitelný
prostor. S vděčností vzpomínáme
na jeho vytrvalost, cílevědomost,
humor… Ve výčtu jeho dobrých
a následováníhodných vlastností
bychom mohli pokračovat ještě
dlouho. Pokud bychom měli z jeho
ctností vyzvednout jen jedinou, byla
by to tato: Veškeré jeho počiny byly
předurčovány snahou o neustálý
rozvoj a zlepšování maďarské turistiky i celého turistického hnutí. Před
dvěma lety jsme se ho zeptali, jaké
je tajemství dlouhého života. Jeho
odpověď byla jednoduchá a přitom
skvělá. Zde je jeho recept, který
nepotřebuje další komentář:

„Na jedné straně mám pocit, že za
svou šťastnou povahu můžu být
vděčný. Vždy jsem byl klidný typ,
bylo mě obtížné vyvést z míry. Nezbláznil jsem se, když jsem selhal.
A k tomu se přidružil aktivní život.

toho druhého. To mi pak velmi
pomohlo při mém rozhodování.
A nakonec, jsem jeden z mála, jimž
práce přinášela radost, nikoli mrzutost. Samozřejmě jsem zažil i těžké
časy. Pokaždé jsem však v sobě měl
pokoru, úctu a lásku. Pro přírodu
i pro mé bližní. A co je úplně nejdůležitější: Dělejme dobro každý den!
Bez toho ani nevím, jestli má život
smysl.“ Loučíme se s tebou, Lajoši,
a děkujeme za všechno! Na nejdelší cestu ses vypravil na sklonku
svého příkladného života.
Ústředí MTSZ
(překlad z maďarštiny Štefan Kuiš)

Nebaví mě stále sedět na jednom
místě. Pohyb je můj život. Měl jsem
v sobě také silnou sounáležitost.
Během neshod jsem se například
vždy snažil vcítit do situace a pocitů

Doplnění redakční rady rubriky
Ze života KČT: Lajos Thuróczy byl
také významným zástupcem maďarské turistiky v Evropské asociaci
turistických klubů (ERA, EWV, FERP)
a blízkým spolupracovníkem
Ing. Jana Havelky, čestného
předsedy ERA a KČT.
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