
Několik slov na úplný začátek
Vážení turisté, členové odborů Jihomoravské 
oblasti, dostalo se vám do rukou první číslo 
oblastního zpravodaje. V tomto občasníku, který 
bude připravovat oblastní výbor, se pro vás budeme 
snažit shrnout uskutečněné významné akce, předat 
důležité informace z ústředí a oblasti, a také vás 
pozvat na zajímavé akce.

Důležité informace jsou už nyní předávány 
přes předsedy odborů pomocí e-mailů. Tyto 
vesměs metodické pokyny jsou většinou psány 
„úřednickým“ jazykem, a tak pro vás chceme 
připravit materiál, který na vás „promluví“ trochu 
lidštější řečí.

Protože jako turisté máme k přírodě přátelský 
vztah, bude tento zpravodaj vydáván pouze 
elektronicky ve formátu PDF. A co si budeme 
nalhávat – jeho tisk by byl jen dalším nákladem 
v hospodaření oblasti, tak proč nevyužít technických 
možností dneška.

Na druhou stranu určitě uvítáte, že jeho pořízení 
vás nebude nic stát – bude totiž zdarma. Zpravodaj 
rozešleme po jeho vyhotovení předsedům 
jednotlivých odborů Jihomoravské oblasti, kteří 
by pak měli zajistit jeho předání svým členům. 
K dispozici bude také ke stažení z nových oblastních 
stránek (více o nich na straně 11).

I když jsme nestanovili žádná data, ke kterým 
bude Zpravodaj vycházet, předpokládáme čtyři 
čísla ročně – tedy jedno za čtvrtletí. Další číslo by 
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tedy mělo vyjít v srpnu. Uzávěrka příspěvků z odborů je 30. června. Posílat 
je můžete elektronicky na e-mail alf@ktnoha.cz nebo na jiný z kontaktů 
uvedených v tiráži. 

Alf

Novoroční čtyřlístky opět ve znamení dobrých skutků
Již 42. Ročníku výstupu se zúčastnilo na devět stovek turistů 

a příznivců všech věkových skupin. Z nich 510 vystoupilo 
až na vrchol Babího lomu. Účast byla jen o málo nižší než 
v roce 2012, a to i přesto, že počasí tentokrát příliš nepřálo. 
Mrholilo, bylo mrazivo a na hřebeni a vrcholu nebyly 
rozhledy. Cesty ze severní strany od Vranova pokrývalo 

už od nejnižších poloh až do sedla náledí a bylo mírně 
nasněženo. I přesto se akce obešla bez úrazů a také v letošním 

roce vystoupilo do sedla několik rodin s dětmi v kočárcích a se psy.
Novoroční čtyřlístek v sedle pod vrcholem podpořilo 531 účastníků 

a vybralo se 10 630 korun. Dárci dostali Novoroční čtyřlístek (odznak a 
kalendářík).

Na vrcholu Babího lomu (562 m n. m.) pak mohli účastníci získat razítko a 
záznamník akce Vystup na svůj vrchol. Tuto akci pořádá Klub českých turistů 
na podporu stavby Bezručovy chaty na Lysé hoře. Za každé razítko se vybíral 
účastnický příspěvek ve výši alespoň 10 korun. Na této akci se vybralo 3 703 
korun. Více se o akci Vystup na svůj vrchol dočtete v samostatném článku na 
straně 13.

Na vrcholu byly dále připraveny pamětní listy akce, příležitostné razítko 
a pro zájemce Kalendář turistických akcí Jihomoravského kraje na rok 2013. 
Pod vrcholem někteří z účastníků vyzkoušeli slanění, výstup a lanovku, a to 
i s menšími dětmi.

Administrativní přípravu akce zajišťovali především Luděk Leder, 
Bohumil Polesný a Miloš Stejskal z KTL Brno. Vlastní provedení akce (dopravu 
materiálu, zajištění výstupu na vrchol, přípravu a obsluhu slanění a lanovky) 
zajišťovali Miloš Stejskal a Michal Horák (KTL Brno a TOM Horolezčata) a 
cvičitelé VHT Libor Škarvada, Vladimír Šustáček a z OKČT Univerzita Brno 
a Zbyněk Ravčuk ze Sokola Žabovřesky. Službu na vrcholu měli Tomáš 
Dvořák (OKČT Královo Pole), Bohumil Polesný, Hana Šilerová a Miloš Štulpa 
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(KTL), na Novoroční čtyřlístek vybírali Luděk Leder, Hana Varmužová, Šárka 
Jelínková a Jan Leder.

Organizátoři děkují všem  jmenovaným, a asi i některým nejmenovaným, za 
spolupráci při přípravě a provedení akce, která se jejich zásluhou vydařila.

Kromě Novoročního výstupu na Babí lom se pořádají v naší oblasti 
ještě další dvě akce zapojené do projektu Novoroční čtyřlístek – na konci 
předcházejícího roku Silvestrovský pochod v Ivančicích a na Nový rok Okolo 
Vřesovic. Na této akci přispěli účastníci částkou 7155 korun. V porovnání se 
všemi akcemi v republice je to pátá nejvyšší částka, brněnská akce dokonce 
obsadila pomyslnou stříbrnou příčku. V Ivančicích se vybrala rovná tisícovka, 
takže v Jihomoravské oblasti sbírka celkem vynesla 18 785 korun.

Sbírkové konto Novoročního čtyřlístku vyhlášené Klubem českých turistů 
slouží na podporu aktivit pro zdravotně handicapované spoluobčany. Získané 
prostředky klub využĳe na vyznačení další turistické trasy pro vozíčkáře.
První takovou trasu otevřel v roce 2009 v Brně v Mariánském údolí.

Luděk Leder

Místo vítání jara vzdorovali 
turisté nekončící zimě
V letošním roce, kdy si Klub českých 
turistů připomíná 125. výročí svého 
vzniku, zahájila Jihomoravská oblast 
turistickou sezónu 23. března na Kraví 
hoře v Brně v rámci akce Vítání jara. 
Organizátoři – OKČT Lokomotiva 
Brno a Káveeska p.o. (KVS U Tří 
kohoutů, příspěvková organizace 
MČ Brno-střed) připravili program 
vstřícný pro celou rodinu. Bohužel 
velmi mrazivé počasí nedovolilo 
program v celé šíři uskutečnit.

Turistickou sezónu zahájila v 10 
hodin předsedkyně oblasti Hana 
Slabáková, za městskou část Brno-
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-střed popřála všem turistům hodně úspěšných kilometrů Markéta Vaňková. 
Pro radost hrála swingová kapela mladých hudebníků The Young Pekáč 
Mojmíra Bártka a celou akcí provázel moderátor Pavel Riedl.

V informačním stánku KČT bylo možné získat razítko do záznamníku 
Vystup na svůj vrchol a přispět na stavbu Bezručovy chaty na Lysé hoře nebo 
si koupit u Zdeňka Cabalky mapy z edice KČT. Velký úspěch sklidily brněnské 

oddíly ATOM za prezentaci své 
činnosti. Taky Miloš Stejskal 
přilákal k soutěžím a seznámení 
s turistickým závodem spoustu 
dětí. Stánek Ekocentra Brno nabízel 
jarní dílničky a obchůdek s výrobky 
tvořenými z místních zdrojů. Pro 
všechny, kteří ještě nevyzkoušeli 
Nordic Walking, byli k dispozici 
instruktoři Eva a Dan Kotasovi. 

Další stánky zde měla aktivita Celé Česko čte dětem a CVČ Botanka. Ve stánku 
s občerstvením šly na odbyt hlavně horké nápoje, ale taky špekáčky, které si 
všichni mohli opékat na ohni. Táborák byl v tomto mrazivém dni snad nejvíce 
chválenou „atrakcí“. 

Od 11 do 12 hodin byl zájemcům o prohlídku přístupný kostel sv. Augustina. 
Nečekaný zájem projevili turisté i o komentovanou procházku Masarykovou 
čtvrtí. Procházku s průvodkyněmi absolvovalo na 120 nadšenců. Kolik lidí 
navštívilo starou kopuli hvězdárny nevíme, ale vzhledem k nekončící frontě 
odhadujeme počet na tři sta lidí. Bylo 
sice mrazivé, ale slunečné počasí, což 
umožnilo podívat se dalekohledem na 
Slunce. 

V závěru odpoledne zahrálo Divadlo 
Facka pro děti představení o putování 
Dona Quĳota.

Poděkování patří produkční 
Kávéesky Šárce Jelínkové za organizační 
práci, MČ Brno-střed za  finanční zabezpečení celé akce, průvodkyním
Stanislavě Vrbové z Muzejní a vlastivědné společnosti Brno a Bohuši 
Červené z OKČT KTL, pracovníkům Hvězdárny a planetária Brno, Zbyňkovi 
Lukavskému za přípravu táboráku, dobrovolným hasičům z Omic a všem 
ostatním, kteří přispěli k pohodě celého dne.

Hana Varmužová
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V soutěži Turisté přírodě a kulturním památkám se 
zástupci jihomoravských odborů KČT neztratili
Soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám je věnována ochraně přírody, 
kulturního a životního prostředí. Každoročně ji vyhlašuje sekce ochrany 
přírody Programové rady Klubu českých turistů.

Soutěž probíhá od 1. 1. do 31. 12. daného kalendářního roku a obsahuje 
tyto kategorie:

• Odbor Klubu českých turistů (OKČT)
• Jednotlivec OKČT
• Turistický oddíl mládeže (TOM)
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Vítězové – jak kolektivy, tak jednotlivci – jsou každoročně odměňováni 
diplomy a věcnými cenami. Pravidla soutěže jsou k dispozici v Kalendáři akcí 
KČT i na webové stránce www.kct.cz.

V loňském roce se soutěže zúčastnily i odbor turistiky KTL Brno a TOM 
Ještěrky Brno. Oba získaly ve svých kategoriích první místa. Odbor turistiky 

Dubnový sběr odpadů kolem řeky Svratky u KáČaT v Komíně.

odpracoval 1059 hodin a TOM 2946 hodin. Například odpad kolem Svratky 
sbíralo zhruba 25 osob včetně dětí. Odpad jsme nevážili, ale jen já jsem 
například nasbíral tři plné velké tašky a plastový kryt. Dalším odpadem jsme 
pak zaplnili půlku loďky.

Neváhejte a přihlaste se též do soutěže. Určitě něco pro přírodu nebo 
kulturní památky děláte a je škoda, že se to veřejnost nedozví. My pro 
veřejnost vykonáváme spoustu věcí a měli bychom odvedenou práci umět i 
propagovat.

Pavel Rabušic
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POMOHLI PŘÍRODĚ. Luděk Leder přebírá 6. dubna na Konferenci KČT 
v Pardubicích ceny od předsedy Klubu Jana Stráského za první místa v soutěži 
Turisté přírodě a kulturním památkám pro KTL a TOM Ještěrky. Těsně pod stupni 
se pak mezi jednotlivci umístil Pavel Rabušic z KTL za 126 odpracovaných hodin. 
K zamyšlení (a v tomto případě i hodná následování) je pak nejen prospěšná aktivita 
členů KČT a TOM, ale především chování „lidí“, kteří jsou schopní tento odpad 
po průchodu přírodou za sebou ponechat. I když ti se zjevně nad svým konáním 
dvakrát nezamýšlí. (alf)

Turistická „pouť“ podpořila stavbu Bezručovy chaty

V rámci jedné z významných akcí ke 125. výročí KČT „Vystup na svou horu“ 
uspořádal odbor KČT Vyškov 11. května „Výstup na Liliovou horu – sv. Martin 
v Lulči“. Přes deštivé ráno přišlo na start v 8.30 hodin asi 55 turistů i s dětmi, 
z nichž někteří přĳeli i z velké dálky.

Počáteční kopec k altánku sv. Martina všichni ještě vyšlapali za mírného 
deště, ale pak už se počasí umoudřilo. Po celou dobu už na trasách nepršelo, 
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dokonce se usmálo i sluníčko. Škoda, že ranní déšť spoustu lidí od turistiky 
odradil. V altánku sv. Martina účastníci výstupu přispěli na obnovu Bezručovy 
turistické chaty na Lysé hoře celkovou částkou 600 korun.

Přes chladné počasí byla nálada v altánku při malém občerstvení výborná. 
Zabezpečili jsme i prohlídku kostela sv. Martina s výkladem. Po většinu roku je 
uzavřený, takže i mnozí místní obyvatelé 
ho měli možnost navštívit vůbec poprvé. 
Byli jsme překvapeni prostorností a 
vybaveností kostela, někteří se odvážili 
až k varhanám a do věže.

Další cesta po rovině Liliové hory, 
což je jeden z jejích historických názvů, 
už probíhala za docela pěkného počasí. 
Turisté si prohlédli koupaliště Libuše 
v Lulči, kde někteří svou cestu ukončili 
a odjeli do Vyškova autobusem. Ti, kteří 
pokračovali v cestě, jistě nelitovali krásný pohled na upravený a nově napuštěný 
Pístovický rybník. A ti nejvytrvalejší ušli 14 km až do Vyškova.

Celá akce se setkala s kladným hodnocením zúčastněných, většina z nich 
se těší na zopakování v příštím roce.

Jana Pavlíková

foto Hana Slabáková (2×)

Mezi účastníky byli i manželé Kýnovi, nestoři turistického značení na 
Vyškovsku (s hůlkami).



ZPRAVODAJ JIHOMORAVSKÉ OBLASTI KČT 9

Turisté se opět vydali přes hranice
V sobotu 18. května se konal ve Znojmě už tradiční Jarní Eurovýšlap. Tento 
pochod se pořádá každoročně pod záštitou starostů měst Retzu a Znojma. 
Akce vždy přiláká hojnou účast turistů z okolních odborů KČT, např. 
z Třebíče, Ivančic, Hodonína, Jihlavy, Vřesovic nebo z Břeclavi, a to v čele 
se svými předsedy. Trasu pochodu už několikrát absolvovala i předsedkyně 
Jihomoravské oblasti s turisty z Brna. Můžeme vzpomenout i účasti vzácných 
návštěv jako třeba čestného předsedy KČT Jana Havelky, předsedy Klubu 
slovenských turistů Petra Perhalu, předsedy ŐTK v Retzu a bývalého 
předsedy ŐTK v Rakousku Wolfganga Nolze či oblastního předsedy ŐTK 
Antona Traunera.

Kromě organizovaných turistů se zúčastňují i lidé ze Znojma, ale třeba 
i z Prahy, Mikulova, Miroslavi a dokonce i z Kanady. Je pravda, že hodně 

záleží na počasí, ale i když 
někdy dochází ke krátkým 
přeháňkám, účastníci 
nepoleví, protože trasa 
vede krásnou přírodou 
se zajímavými výhledy, 
rakouskými a moravskými 
vinohrady, příhraničními 
vřesovišti s bohatou 
květenou. V cíli je vždy 
připraveno občerstvení a 
různé doprovodné akce.

Jednadvacet kilometrů 
dlouhá trasa má dvě 
alternativy – ze Znojma 
do Retzu a z Retzu 
do Znojma, které se 

každoročně pravidelně střídají. Účastníci jsou vždy zdarma dopraveni 
autobusy dle potřeby buď do místa startu nebo z cíle.

V příštím roce pořádáme v sobotu 17. května jubilejní 10. ročník Jarního 
Eurovýšlapu Retz–Znojmo, na který vás jménem Odboru KČT Znojmo 
srdečně zvu.

Ondřej Šťastník

Rakouští turisté v čele s Antonem Traunerem 
(v kostkované košili).
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V cíli pochodu v Retzu.

Starosta Retzu Karl Heilinger vítá v cíli účastníky. Tlumočí znojemská mluvčí 
Zuzana Pastrňáková, vpravo místopředseda ÖTK Retz Reinhold Griebler a 
místopředseda OKČT Znojmo Karol Škulec. 
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Jihomoravská oblast spustila své nové internetové stránky
Na konci roku 2012 zakoupila oblast vlastní doménu a zřídila na ní nový oblastní 
web. Internetové stránky jsou nyní dostupné na adrese www.kct-jmo.cz.

Hlavním podnětem pro vznik stránek bylo vytvoření dalšího informačního 
kanálu z oblasti směrem k odborům, jejich členům, ale také pro širokou 
veřejnost. Proto na nich postupně najdete informace o hlavních oblastních 
akcích, fotografie z uplynulých akcí, nejdůležitější metodické pokyny nebo
seznam odborů oblasti s odkazem na jejich internetové stránky.

Nejenom odbory, které zatím nemají své vlastní internetové stránky, pak 
můžou nechat vyvěsit propozice ke svým akcím i na oblastní web. Stačí je 
poslat e-mailem na adresu alf@ktnoha.cz.

V tomto případě vás prosím o následující způsob spolupráce. Protože mi 
na tento e-mail chodí spousta dalších pozvánek, uveďte do předmětu třeba 
„Propozice na oblastní web“ nebo něco podobného, aby bylo na první pohled 
zřejmé, že je chcete umístit na stránky.

Práci při vyvěšování dále usnadní, pokud do e-mailu (zprávy) uvedete 
název akce, typ (dálkový pochod, turistický pochod, cyklojízda, …), datum 
konání a jméno pořadatele (název pořádajícího odboru nebo organizace). 
V příloze pak pošlete vlastní propozice, nejlépe ve formátu PDF do velikosti 
1 MB.

Věříme, že společně vytvoříme další informační nástroj, který pomůže 
propagovat nejen naše akce, ale turistickou činnost jako takovou.

Alf

40 let chaty odboru KČT 1. brněnská na Slovensku         

Právě před čtyřiceti lety byla dána do provozu první a také dodnes jediná 
chata KČT na Slovensku.

Nachází se na samotě za obcí Mengusovce v okrese Poprad s krásným 
výhledem přímo na mohutný Gerlach a celé panorama Tater od Slavkovského 
štítu po Kriváň. Pohlédneme-li na opačnou stranu, uvítá nás hřeben Nízkých 
Tater s televizním vysílačem na Králové Holi.

Budování chaty začalo jako z nouze ctnost. Odbor KČT 1. brněnská 
provozoval mnoho roků stanovou základnu ve Vysokých Tatrách u Jamského 
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plesa pod Kriváněm. A to na místě bývalé chaty, která byla zničena za SNP. 
Bohužel toto turistické zařízení, umístěné hluboko v TANAPu ve výšce 
1495 m, muselo opustit své místo, protože  dle rozhodnutí ochranářů svou 
přítomností příliš zatěžovalo panenskou přírodu.

Po dlouhém hledání se podařilo získat vyhovující místo k přestěhování 
v obci Mengusovce. Zde byl zakoupen menší rodinný domek, který 
byl upraven, a u kterého bylo vybudováno nutné sociální zázemí. Je 

samozřejmé, že provoz i vybavení se lety měnilo. První roky přežívala 
u malého rodinného domku stanová základna ze svého původního 
stanoviště u Jamského plesa.

Postupem času byly nahrazeny stany pevným ubytováním v objektu. 
Tato změna si vyžádala další rekonstrukci. Veškeré práce včetně stavebních 
prováděli členové odboru ve svém volném čase bez nároků na odměnu. 
Vrátíme-li se ve vzpomínkách zpět k tomuto období, pak opravdu s obdivem 
musíme ještě dnes poděkovat všem, kteří nezištně přiložili ruku k dílu. 
A bohužel musíme konstatovat, že valná většina těchto obětavců se na nás už 
dnes dívá jen oknem z mraků. Nám nezbývá než říct „Díky Vám!“

Dnešní podoba této turistické chaty má kapacitu 27 míst ve dvou až 
pětilůžkových pokojích. Součástí je také plně vybavená kuchyňka, společné 
sociální zařízení, společenská místnost a velká zahrada. V provozu je pouze 
v letních měsících a poskytuje ubytování členům KČT z celé České republiky, 
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kteří touží poznat nejmenší velehory – Vysoké Tatry. Dosažitelný je také 
Slovenský ráj a další lokality.

Přĳďte se přesvědčit o krásách této části Slovenska a samozřejmě „pobejt“.
Nebudete litovat. Budete se ale rádi v dalších letech vracet.

Jiří Bílý  

Více informací lze získat na internetových stránkách odboru KČT 1. Brněnská 
na adrese „www.volny.cz/okct1.b“.

Objevte nové vrcholy naší země a přispějte na obnovu 
Bezručovy turistické chaty na Lysé hoře
Akci „Vystup na svůj vrchol“ zahájil Klub českých turistů na Posledním 
puchýři 2012 v Plzni a její ukončení se plánuje  na Posledním puchýři 2015 na 
Ostravici, který by měl být spojený s otevřením nové Bezručovy chaty na Lysé 
hoře. Navazuje na úspěch akce Voda ze střechy Evropy a tentokrát je jejím 
cílem pomoci vybrat finanční prostředky právě na stavbu Bezručovy chaty.

Turistům umožňuje nenáročné přispění na stavbu ve výši jedné 
desetikoruny, kterou za účastníky po skončení akce odvede na sbírkové konto 
pořadatel. Turistům, kteří na stavbu přispějí, bude kromě dobrého pocitu 
odměnou speciální razítko do záznamníku akce. Podle počtu získaných 
razítek pak můžou získat jeden (nebo více) pamětních odznaků.

Část vrcholů, které se nachází na trasách pochodů nebo v jejich blízkosti, už 
účastníci znají. Vzniká však také mnoho akcí, které mají ve svém hledáčku vrcholy 
méně známé, takže akce bezesporu rozšíří i vlastivědný rozhled turistů.

V jihomoravské oblasti se ve druhém pololetí roku 2013 zapojily následující 
akce (protože je však možné akce do projektu stále hlásit, aktuální seznam 
najdete na stránkách www.kct.cz, kde jsou také podrobné informace):

• 20. 7. – 1. Velká Javořina – Vystup na svůj vrchol (Velká Javořina)
• 27. 7. – Kolem Brna (Hády)
• 21. 9. – 45. Bučovická 50 (U Slepice)
• 28.–29. 9. – 44. Jede Kudrna okolo Brna – IML (Velká Baba)
• 19. 10. – 37. Divácké putování Maryša (Přední kout)
• 1.–2. 11. – 25. Vřesovická stovka (Babí lom u Kyjova)

Alf



14 ZPRAVODAJ JIHOMORAVSKÉ OBLASTI KČT

Sekce rodinné turistiky přiváží Toulavý kočárek – novou 
aktivitu pro nejmenší
V nabídce turistických akcí Klubu českých turistů (KČT) na rok 2013 nalezneme 
poprvé nejen vycházky tradičně zařazené mezi akce rodinné turistiky a 
označené jejím logem, ale také několik akcí označených doposud neznámým 
logem – kočárkem. Jsou to turistické akce, v jejichž rámci pořadatelé na 
základě výzvy sekce rodinné turistiky při Programové radě KČT připravili 
trasy také pro nejmenší turisty – možná budoucí členy KČT. Jedná se o trasy 
pro rodiče s dětmi v kočárku.

Netradiční organizační formy turistiky pro rodiče s malými dětmi turisté již 
dříve konzultovali s několika partnery a postupně dospěli až na start nového 
projektu KČT, který nazvali Toulavý kočárek. V roce svého 125. výročí založení 

tak KČT přichází s novou iniciativou, která – jak turisté doufají – umožní větší 
zapojení mladých rodin do aktivní turistiky a přivede KČT nové členy.

Pro naši snadnou orientaci v nabídce akcí na rok 2013 připravila sekce 
rodinné turistiky KČT přehled všech akcí rodinné turistiky, který je uveden jak 
v celostátním kalendáři 2013, tak také v kapesním záznamníku pro evidenci 
účastí na akcích rodinné turistiky i na vycházkách z projektu Toulavý kočárek. 
Nalezneme ho i na webové stránce KČT www.kct.cz.

Vycházka TOM Ještěrky kolem přehrady.
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Pro trasy Toulavý kočárek a účast na těchto akcích zpracovala sekce rodinné 
turistiky následující organizační opatření a základní motivační pravidla: 

1. Trasy turistických akcí označených logem Toulavý kočárek jsou určeny pro 
rodiny s dětmi vyžadujícími alespoň částečný přesun s pomocí kočárku, tzn. 
nejsou schopny projít celou trasu.
2. Projekt Toulavý kočárek podporuje rodinnou turistiku. Pochodu se proto 
může zúčastnit kterákoliv rodina s malými dětmi (členové i nečlenové KČT). 
Kočárek může být doprovázen taktéž prarodiči nebo jinými členy rodiny.
3. Trasa vycházky Toulavý kočárek nesmí přesáhnout 10 km a měla by podle 
možnosti pořadatele obsahovat drobnou soutěž, hru, dovednostní test atd.
4. V cíli každé trasy Toulavý kočárek obdrží rodič (respektive dítě) speciální 
dárek od jednoho z partnerů projektu a razítko do záznamníku.
5. V cíli trasy ostatních akcí rodinné turistiky (nezařazených do projektu 
Toulavý kočárek) obdrží účastníci jiný suvenýr od sekce rodinné turistiky 
KČT a razítko do záznamníku.
6. V případě, že rodina s dětmi absolvuje v kalendářním roce alespoň 4 trasy 
Toulavý kočárek a dalších libovolných 6 akcí rodinné turistiky, získá rodič, 
respektive dítě, odměnu (cenu – suvenýr) za tuto celoroční aktivitu.

Informace o akcích rodinné turistiky a záznamník Toulavý kočárek můžete 
získat na e-mailu pavel.rabusic@volny.cz nebo osobně na vycházce 29. září. 

Pavel Rabušic

Na Prvním jarním výšlapu na Kraví hoře.
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ZPRÁVY IVV
V této servisní části vám dále přinášíme ve zkratce nejdůležitější zprávy 
ze sekce IVV-IML. Kompletní číslo 27. zpráv IVV-IML a nových směrnic si 
můžete stáhnout z oblastních internetových stránek. Předsedům odborů pak 
budou navíc poslány e-mailem.

Vydávání ocenění

V roce 2013 budou ještě vydávána ocenění plnění aktivit IVV na těchto 
turistických akcích:

• 6. 7. – Putování za mistrem Janem (Rakovník)
• 7. 9. – Loučení s létem aneb za huzovským škopkem (Huzová)
• 16. 11. – Za posledním puchýřem (Humpolec)

Změna v plnění permanentních tras IVV

Z rozhodnutí sekce se od 1. 1. 2013 mohou akce u veškerých permanentních 
tras (MT, PMT, RWW) v rámci ČR plnit čtvrtletně (průkazy akce, doposud 1× 
za pololetí). Tímto se přizpůsobíme trendu již běžnému v jiných evropských 
státech. Pořadatelé těchto tras již byli o všech náležitostech vyrozuměni.

Novelizované směrnice pro akce IVV

Úpravy vyplývají z přerozdělení kompetencí v sekci a drobných změn v plnění 
(viz permanentní trasy IVV). Nově např. rozsah působnosti členů sekce s 
odkazem na adresář. Po schválení budou novelizované směrnice umístěny 
na naše webové stránky a rozeslány na sekretariáty jednotlivých oblastí. 
Připomínáme nutnost respektování pravidel těchto směrnic jak pořadateli 
akcí IVV, tak i turisty, kteří se plněním těchto aktivit zabývají.

Sekce IVV


