
O začátcích a koncích
Vlna veder je za námi, stejně jako dva měsíce 
prázdnin, jichž poslední zbytky se rozplynuly jako 
pára nad hrncem. Většina z nás má za sebou i svou 
zaslouženou dovolenou. Někdo se po celoroční 
lopotě vydal na odpočinek k moři, jiný zůstal věrný 
turistice i v létě. Ať už vyrazil někam „sólo“ nebo 
využil některou z pořádaných turistických akcí. Zde 
se přizpůsobili i jejich pořadatelé – místo tradičních 
víkendových (sobotních) pochodů pořádají nej-
různější několikadenní (i týdenní) „etapáky“. Jejich 
seznam naleznete jak jinak v kalendáři akcí nebo na 
klubových internetových stránkách www.kct.cz.

A když už jsem nakousl kalendář akcí, ještě 
u něj zůstanu. I když si oblastní výbor dává přes 
prázdniny také volno od pravidelných zasedání, 
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neznamená to, že bychom zaháleli. V těchto dnech finišujeme s přípravou
oblastního kalendáře na rok 2014. Většina akcí už je zapsána v databázi. Nyní 
přichází na řadu příprava článků a grafická úprava podkladů.

Zapomenout nesmím ani na druhé číslo našeho zpravodaje, které právě 
začínáte číst. Opět se vám budeme snažit přinést souhrn zajímavého dění od 
posledního vydání a přehled důležitých informací a novinek.

Protože se zpravodajem vlastně stále začínáme, i on bude ještě několik 
čísel procházet určitým vývojem. Některé jeho rubriky budou víceméně 
pravidelné (Zprávy z oblasti, nová rubrika Na návštěvě u sousedů – ať už 
ve vztahu k naší oblasti či k celé republice, a další), jiné budou méně časté. 
Tak jako v tomto čísle rozhovor s předsedou nového odboru z Moravského 
Krumlova, který tamní turisté založili letos na jaře.
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Moravskokrumlovský odbor se představuje
Na jaře rozšířil naše řady nový odbor, který založili 
příznivci turistiky v Moravském Krumlově. O jeho 
vzniku, aktivitách, problémech souvisejících 
se založením, ale také plánech do budoucna 
jsme si popovídali s předsedou odboru Pavlem 
Roháčkem. Dozvíte se třeba to, že některé lidi je 
třeba naučit chodit i podruhé v životě. Ne že by 
to zapomněli nebo měli pohybové problémy. Ale 
je třeba jim ukázat krásu pohybu, zejména pokud 
jde o pohyb v přírodě. Pro ty, kteří už mají tento 
objev za sebou pak přinášíme na dalších stranách 
několik pozvánek a tipů.

Co vás vedlo k založení nového odboru?
Zatímco v nedalekých Ivančicích má odbor KČT již osmdesátiletou tradici 

a rovněž místní KIC pořádá pro občany města již řadu let oblíbené poznávací 
zájezdy, v Moravském Krumlově se obdobné aktivity řadu let nĳak nerozvíjely.
Snad jen s výjimkou pochodu „Krumlovská 36“, který v průběhu času pořádaly 
různé organizace, nejnověji pak jedno místní restaurační zařízení. 

Na jaře roku 2009 jsem proto přišel na Městské kulturní středisko 
v Moravském Krumlově, které mělo pořádání poznávacích zájezdů ve své 
náplni, a nabídl jsem pomoc při uspořádání jednodenního zájezdu do Jeseníků. 
Na zájezd se tehdy ve městě, v němž doposud obyvatelé údajně o turistiku 
neměli zájem, přihlásilo kolem 60 lidí. Ačkoli nám červnové počasí nepřálo 
– od zábradlí horní nádrže Dlouhých strání nebylo pro hustou mlhu vidět ani 
na hladinu vody, a cestou z Červenohorského sedla na Ovčárnu nestálo za to 
se vyhýbat kalužím, protože v hustém dešti bylo celkem jedno, kam člověk 
šlape, akce měla příznivou odezvu, takže se ze zájezdů brzy stala tradice. 
V letech 2010–2012 jsme pořádali deset dvanáct podobných akcí ročně. 

Tak to zní téměř idylicky…
V září 2010 však nastala změna ve vedení MěKS a v říjnu MěKS zájezdy 

zrušilo. Nicméně v lednu 2011 turistům nabídli založení jakési fiktivní
organizace při MěKS s názvem Klub přátel turistiky. Na konci roku 2012 
se vztahy s vedením MěKS a tím i města opět vyhrotily. Nepomohly ani 
intervence občanů u starosty města. Pokusy o navázání spolupráce s nejbližším 
odborem KČT v Ivančicích bohužel neprobíhaly tak operativně, jak bychom 
tehdy potřebovali, s výjimkou aktivní spolupráce s Josefem Flíčkem. Takže 
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jsme nakonec založili nový odbor KČT v Krumlově, přestože jako rodilý 
Krumlovan a předseda bydlím od roku 2012 rovněž v Ivančicích. 

Kolik lidí odbor zakládalo a kolik členů máte nyní?
Na první, ustavující schůzi 30. března 2013 nás přišlo 36. Na schůzi přĳala

pozvání i předsedkyně JMO KČT Hana Slabáková, díky jejímuž vstřícnému a 
operativnímu přístupu nový odbor vlastně vznikl. Na konci května nás bylo 
48, zatím jsme ve fázi, kdy po každé akci několik přihlášek přibude. Většina 
členů je z Moravského Krumlova a okolních obcí, ale nedávno se k nám prý 
přihlásili i dva zájemci z Brna. Věkový průměr se pohybuje mezi 30 a 40 lety.

Na jaké akce se ve své činnosti zaměříte?
Dlouhodobě se nám osvědčily zejména jednodenní autobusové zájezdy s 

pěší turistickou náplní, okořeněné návštěvou nějaké místní zajímavosti. Turista 
řidič musí vždy řešit problém, jak se vrátit z túry do výchozího bodu pro auto, 
rovněž spojení veřejnou dopravou často není ideální. Právě tenhle důvod byl 
počátečním impulsem k zahájení našich zájezdů. Řidič autobusu nás zaveze 
do výchozího místa, čímž nám často usnadní výstup od níže položeného či 
vzdáleného nádraží, a počká na nás v cíli. Účastníci pak mohou prožít celý den 
bez starostí o návrat. Mezi pravidelně navštěvované zajímavosti patří hrady, 
zámky, rozhledny, či technické zajímavosti, velký úspěch měly například 
železniční šlapací drezíny v Rakousku. 
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V zimě jsme již několikrát byli v termálních lázních na Slovensku a 
v Maďarsku, budeme v tom zřejmě i pokračovat. Nevynecháme ani vycházky 
v nejbližším okolí. Novoroční vycházku v okolí města jsme úspěšně absolvovali 
již třikrát, ale uvítali bychom, kdyby se podobných vycházek v rámci našeho 
odboru konalo víc.

Takže převládají spíše poznávací zájezdy?
V roce 2009, kdy byla v Krumlově organizovaná turistika prakticky na 

nule, bylo třeba potenciální účastníky nějak zaujmout. Zájem o turistiku se 
objevil právě proto, že první zájezd sliboval navštívit NEJ elektrárnu a NEJ 
horu Moravy. No a k těmto atrakcím se, jaksi mimochodem, přidal nějaký ten 
kilometr našlapaný pěšky. Teprve po nějaké době si lidé v Krumlově začali 
uvědomovat, že ani samotná pěší chůze není až tak špatná a že je také i někdy 
docela příjemné se pravidelně setkávat s lidmi, které znáte z předchozích 
turistických akcí, či tímto způsobem nové známé získávat. Na začátku lidé 
skuhrali, když měli přelézt 20 m vysoký brdek, dnes jsou ochotni se přihlašovat 
na zájezdy s avizovanou délkou trasy do 20 km a někdy ujdou i víc. Nesmí 
tam být ale žádné lezení po skalách. Právě na této filosofii jsou založeny naše
zájezdy, a proto v ní hodláme i dále pokračovat. Aby člověk dospěl k poznání, 

Turisté z Moravského Krumlova u pramene Moravy. (Libor Soukal)
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že každý našlapaný kilometr v přírodě se mu počítá k dobru bez ohledu na to, 
kde ho našlape, k tomu musí dlouho „studovat“. Takových členů u nás máme 
okolo 60 %. Každopádně vždy nabízíme možnost se turistiky na zájezdech 
neúčastnit, ale naštěstí ji využívá stále méně lidí.  

Může se jich zúčastnit i veřejnost? A jak se o nich může dovědět?
Členové odboru i veřejnost se o naší činnosti dozvídají z webových stránek 

www.turistimk.estranky.cz, z regionálního čtrnáctideníku Zrcadlo a z plakátů 
vyvěšovaných ve městě a okolí. Aktuální informace jsou vždy na webu, 
jehož návštěvnost se od začátku roku 2011 pomalu blíží k 50 000. Každý sice 
nemá přístup k internetu doma, ale naši příznivci se naučili využívat veřejně 
přístupné internetové body ve městě.  

Splouvání Dunaje. (internetové stránky OKČT Moravský Krumlov)

Jak bylo uvedeno, aktuálně je nás kolem padesáti, což je ideální počet lidí 
na jeden autobus. Bohužel či bohudík je o naše akce zatím stále velký zájem, 
takže někdy více, jindy méně bojujeme s kapacitou. Na dubnovou vycházku 
kolem rakouské Dyje se nám bez problémů podařilo sehnat a naplnit 
dvoupatrový autobus pro 85 osob. Na květnové Králíky stačil bus pro 49 
osob, ale na červnovou Gemaindealpe jsme jeli busem pro 58 osob jen proto, 
že větší se nám sehnat nepodařilo. Zatímco srpnové koupání v Büku je ještě 
relativně volné, na zářĳový zájezd Po stopách rodiny Esterházy jsme objednali
dvoupatrový autobus pro 93 osob, který se již rovněž pomalu naplňuje. 
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Na druhou stranu jsou to problémy, které by vám leckterý pořadatel mohl závidět.
Zatím jsme stále nestanovili vnitřní organizační postupy, protože jsme je 

nepotřebovali. Ale budeme je muset stanovit, aby třeba v případě, že se na 
náš zájezd přihlásí zájemce z jiného odboru KČT, měl přednost před zájemci z 
řad krumlovské veřejnosti. Co se týká cen zájezdů, do nich se promítá hlavně 
to, že jsme nezisková organizace. Z přebytků z předchozích akcí se pak opět 
snažíme cenově zvýhodnit členy KČT, a to nejen z Moravského Krumlova. 
Tato cena pak platí i proděti do 16 let, které se na konkrétní akci přihlásí 
společně s ním.

Čím naopak může Moravský Krumlov zaujmout přespolní turisty, když přišel 
o Slovanskou epopej, a ze všech stran je slyšet, jaké je to pro město neštěstí?

Moravský Krumlov je z hlediska polohy krásné město s historickým 
centrem a zachovalými hradbami v záhybu řeky Rokytné. Od německého 
„Krumau“ se odvíjí i název města, z německého „krumm“ – křivý, „au“ – louka, 
niva. Nejkrásnější pohled na centrum je z okolních kopců nad řekou, z nichž 
nejznámější je Floriánek s kaplí svatého Floriána, která tvoří v širokém okolí 
výraznou dominantu. Kaple, která přitahuje pozornost většiny návštěvníků, 
je však až na výjimky pro veřejnost trvale uzavřena, stejně jako většina dalších 
památek ve městě. Neexistuje ucelený informační systém, který by návštěvníka 
po městských památkách či hradbách provedl, s výjimkou amatérsky ručně 
kreslené mapy, kterou lze obdržet v Infocentru MěKS. Návštěvník, který 
přĳde na náměstí TGM a místo bývalého romantického zákoutí se středovou
odpočinkovou částí najde v jedné části novou velkou asfaltovo-dlážděnou 
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plochu pro autobusy a ve druhé placené parkoviště, si pak další prohlídku 
města většinou rychle rozmyslí.    

Jedinou památkou, již se orgány města snaží za každou cenu zviditelnit, je 
soukromý zámek firmy Incheba. Snaha vedení  města obviňovat z turistického
úpadku města „zlé Pražáky“, kteří z města odvezli Slovanskou epopej, však 
poněkud pokulhává. V okolních obcích – Vedrovicích, Bohuticích, Přeskačích, 
v Miroslavských  Knínicích či městě Miroslavi – žádnou epopej nikdy 
neměli, a přesto každý návštěvník-turista hned při jejich první návštěvě 
nepochybuje o tom, že je tam vítán. Lze předpokládat, že zkušenosti, které 
vedly k úspěšnému založení našeho odboru, by mohly vést i k zatraktivnění 
podmínek ve městě pro jeho potenciální turistické návštěvníky. Vedení města 
je však neustále přesvědčeno, že v čele příslušné instituce je zaměstnán ten 
správný člověk, a nejeví o spolupráci s naším odborem žádný zájem.

Určité východisko tedy vidíte v orientaci na další městské památky, 
respektive propagaci města jako celku?

V lednu tohoto roku jsme uspořádali vycházku po městských památkách, 
které se zúčastnilo asi 70 lidí. Většinu památek včetně Floriánku se nám 
podařilo ve spolupráci s církví a pracovnicí městského muzea zcela bez 
problémů otevřít pro veřejnost. Jednou z idejí při zakládání našeho odboru 
proto byla i další aktivní podpora turistického ruchu ve městě. Bohužel, 
náš odbor zatím funguje převážně tak, že přĳdu s návrhem ročního plánu
akcí, respektive zájezdů, které pak za technické podpory místopředsedkyně 
realizujeme a kterých se ostatní s velkým nadšením účastní. Doufám, že se 
nám časem podaří tento nepříliš utěšený stav změnit a přimět k vlastním 
aktivitám i další členy odboru.

Takže uvítáte do vašich začátků pomoc zkušenějších turistů?
Určitě bychom uvítali externí pomoc při pořádání nějaké turistické akce 

v našem městě, jejíž pořádání by přimělo naše vlastní členy k větší aktivitě.

A co naopak můžete nabídnout jiným členům respektive odborům KČT?
Pokud by se některý z odborů KČT chystal uspořádat akci podobného 

druhu, jako děláme my, pak pro inspiraci může posloužit archiv na našich 
webových stránkách, podrobnosti pak rádi předáme i osobně.

Dalším námětem ke spolupráci je naše relativní blízkost hranice 
s Rakouskem. Rakousko nabízí k návštěvě spoustu památek, do rakouských 
hor to máme někdy blíže než do českých. Ve svých řadách máme také několik 
zdatných němčinářů, takže třeba můžeme Jihomoravské oblasti pomoci 
s rozšiřováním spolupráce s dolnorakouským ÖTK. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme vám ve vaší činnosti mnoho úspěchů.

ROZHOVOR 7



Na Portáši přestaly existovat hranice. Aspoň na jeden den
V sobotu 4. května zorganizoval výbor JMO KČT turistický autobusový zájezd 
na XI. ročník Přátelství bez hranic. Akce se pořádala ke 125. výročí KČT a jejím 
cílem byl sraz českých a slovenských turistů na chatě Portáš. 

Po sedmé hodině nastoupilo v Brně 24 turistů z Tišnova, Břeclavi a 
Brna, dalších 19 pak ve Vyškově. Za mlhavého rána jsme vyrazili na cestu 
do Karolinky docela s obavami, jaké nás čeká počasí. Původní plán jít od 
rozcestníku Karolinka-vodní nádrž jsme museli změnit, protože trasa po 
zelené turistické značce je zrušena. Autobus nás proto zavezl až na rozcestí 
Stanovice-hájovna, odkud jsme  vyrazili po žluté turistické značce na Frňovské 
sedlo. Čekalo nás 3,5 km stálého a docela ostrého stoupání. Cesta byla po 
předchozích deštích pořádně rozbahněná, a tak mnozí měli bláto až na hlavě. 

V některých místech jsme si museli i navzájem pomáhat, abychom neklouzali 
zpátky. Konečně Frňovské sedlo a plánovaná zastávka u tabule státní hranice.
Chladno nás však rychle přinutilo pokračovat v cestě po červené značce na 
chatu Portáš. Následnující tři kilometry už vedly víceméně po rovině, počasí 
se také umoudřilo a nad Portášem nás dokonce vítalo sluníčko. Konečně místo 
srazu. Všude už bylo plno turistů, známí se zdravili se známými i neznámými, 
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a nechybělo ani nezbytné fotografování. Naší první starostí však bylo získat 
pamětní listy setkání a razítko do záznamníku „Vystup na svůj vrchol“. Jako 
správní turisté jsme se samozřejmě starali i o nezbytné občerstvení. A jaké 
bylo? Halušky a ostatní „dobroty“ na chatě byly výborné.  

Po odpočinku jsme pokračovali ke kilometr vzdálenému horskému hotelu 
Kohútka, z jehož vyhlídkové terasy byl krásný pohled na jarní zeleň lesů a na 
bílé koruny kvetoucích stromů. Zelený travnatý koberec horských strání byl 
poset žlutými petrklíči a lákal k proběhnutí. To už jsme však museli pokračovat 
v cestě do Vranče, kde nás po čtyřech kilometrech chůze čekal autobus. Všichni 
jsme se sešli zdrávi a dobře naladěni. Nikdo nezabloudil, a tak jsme před čtvrtou 
hodinou odjeli zpět k našim domovům. Kolem šesté hodiny jsme přĳeli do
Vyškova a po půl sedmé do Brna. A když se podíváme na celý den... Ušli jsme 
asi jedenáct kilometrů, počasí nám přálo a trochu bláta přece turisty neodradí. 
Všichni byli spokojeni a mají chuť si podobnou akci zopakovat. Třeba hned 
v příštím roce, kdy se setkání koná 3. května na Vršatci.

Jana Pavlíková
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Réna hostila finále Českého poháru turistického závodu
Členové Klubu českých turistů z Ivančic zorganizovali 1. června v krásném 
parku na Réně a na hřebeni stejnojmenného kopce finálový závod Českého
poháru v Turistickém závodě. Co to vlastně je turistický závod? Když se někdy 
v osmdesátých letech minulého století osamostatnil Orientační závod (do té 
doby patřil k pravidelným akcím turistických oddílů) a profesionalizoval 
se (dnes se v něm běhá Mistrovství světa i Evropy), ponechali si turisté jeho 
původní podobu pod názvem Turistický závod.

I v něm již máme vrcholné závody – Mistrovství republiky, Český pohár a 
dokonce Mezinárodní mistrovství republiky za účasti závodníků z Polska a 
Slovenska.

Slavnostní zahájení závodu. (Alf 7×)

A v čem se tedy závodí? Běží se na čas na tratích od 3 do 6 kilometrů, 
podle věkových kategorií od 6 let, až po ženy a muže bez věkového omezení. 
Celkem se soutěží ve 14 věkových kategoriích. Trať je vyznačena barevnými 
terčíky (modré pro nejmladší žactvo, bílé pro mladší a starší žactvo, červené 
pro dorostenecké kategorie a dospělé). Na trati je umístěna řada kontrolních 
stanovišť, které je nutné plnit pokud možno bez chyb a co nejrychleji. Jsou to 
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stavba stanu, odhad vzdálenosti, hod míčkem na cíl, plížení pod překážkovou 
dráhou, lanová lávka, vázání uzlů, orientace mapy, azimutové úseky, určování 
stromů, turistických a topografických značek, poznávání kulturních památek
a přírodních zajímavostí. Měří se čas strávený na trati a za nesplněné úkoly se 
přidělují trestné minuty, které se připočítají k času.

Již jen výčet úkolů, které závodníci musí splnit, a to na třech různých 
tratích, ukazuje, kolik bylo potřeba organizátorů z řad ivančických turistů. 
A k tomu ještě připočtěme start, cíl, prezenci a ubytování závodníků. Na 

úspěšné organizaci se podílelo téměř 70 ivančických turistů. Všem patří veliký 
dík od domácích, ale zejména od účastníků závodu.

Slavnostní zahájení provedli předseda ivančických turistů a ředitel tohoto 
závodu Antonín Moravec společně s předsedkyní Jihomoravské oblasti KČT 
Hanou Slabákovou a radní města Ivančice a ředitelkou SVČ Ivančice Janou 
Heřmanovou.

První závodník vyběhl na trať v 10 hodin a poslední startoval ve 14.10. 
Závod se díky celodennímu umoudření počasí vydařil. Většina „dovedností“ 
se odehrávala v areálu bývalého letního divadla, což ještě zvýšilo zajímavost 
závodu. Areál divadla je pro takovouhle akci mimořádně atraktivní. Jako na 
objednávku v Ivančicích přestalo pršet v pátek odpoledne, kdy se ubytovávaly 
první oddíly, a pršet začalo znovu v sobotu večer, kdy už dávno byly vyhlášeny 
výsledky, rozděleny medaile, diplomy a poháry, areál lesa a park uklizeny a 
závodníci se spokojeně vydávali na cestu domů.
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A výsledky?

Bílý pohár pro všechny žákovské kategorie vyhráli Tomíci z Kralovic, červený 
pohár pro dorost a dospělé TOM Tuláci Frýdek-Místek.

A pořadí jednotlivců ve dvanácti v Ivančicích hodnocených kategoriích? 
Kompletní výsledky jsou k dispozici na www.turisticky-zavod.cz. Zde 
uvedu za všechny pouze 
vůbec nejlepšího – Víta 
Procházku z KČT Kralupy 
nad Vltavou v kategorii 
muži A. Tento vynikající 
sportovec poslal ještě 

večer po závodech předsedovi 
závodu tento email:

„Chci poděkovat ivančickým 
turistům za super závod, opět 
ukázali, že i oddíl, který vlastní 
závodníky nemá, umí připravit 

velký závod. Pochvala patří celému štábu, všem kontrolám převážně důchodcovského 
věku za perfektně zvládnutou problematiku závodu, za bezproblémové rozhodování. 
Jistě to stálo nemalé úsilí.“

A malý dovětek na závěr. Ráno v pondělí přišly zprávy o velké vodě 
v Kralupech nad Vltavou. Klubovnu tamního oddílu naštěstí velká voda 
nezasáhla, ale řada závodníků asi patřila mezi postižené.

Ale abych nekončil smutně, voda opadne a na Turistický závod v Ivančicích 
budou účastníci rádi vzpomínat, stejně tak jako na ten v Ivančicích vůbec 
první před devíti lety, kdy jsme jim na začátek závodu přichystali krkolomný 
výběh k rozhledně Alfonse Muchy.

Těšíme se na další ročník závodu a věříme, že nižších soutěží se zúčastní 
i větší počet  ivančických účastníků a jednou třeba budeme mít v Ivančicích 
i takového, jako je Vít Procházka z Kralup, Ondra Šíp z Brna, poslední Mistr 
republiky nebo Michal Horák, rovněž Mistr republiky.

Antonín Moravec
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Na startu.

Plížení.

Lanová
lávka.
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Pochod Krajem Pohádky máje připomněl stopadesáté 
výročí narození autora stejnojmenného literárního díla
V sobotu 8. června se konal 38. ročník tradičního oblíbeného brněnského 
pochodu, který  letos připomenul památku 150. výročí narození Viléma 
Mrštíka. Krásné slunečné počasí přilákalo ve srovnání s minulými ročníky 
daleko víc účastníků, i díky návštěvě turistů z Doubravníka a Ivančic se jejich 
počet přehoupl přes osmdesátku. Měli jsme i návštěvníka ze Slovenska, který 
si vychutnal maratónskou trasu.

Díky panu Karlu Böhmovi, tvůrci a zakladateli pochodu, byly trasy od 
prvopočátku šťastně situovány do přírodních parků Podkomorské lesy 
a do údolí Bílého potoku, kudy vedou dodnes. Proto vede po silnici jen 
nutné minimum tras, jinak se chodí lesními cestami, které vedou krásnými 
přírodními partiemi. 

V současné době je pořadatelem pochodu odbor KČT Sport Brno. Pěší 
trasy mají i „specialitku“– trasu 60 km pro velmi zdatné turisty – vytrvalce. 

Pro zdatnější je už 
tradičně také připravena 
trasa pěšího maratónu 
a padesátikilometrová 
trasa. Obě vedou údolím 
Bílého potoku. Kdo se 
chtěl podívat i na hrad 
Veveří, mohl zvolit trať 
dlouhou 36 km.

Nejvíce navštěvované 
byly ale letos trasy 15, 
20 a 25 km, které si 
vybraly 4/5 startujících. 
Pochodníci prošli kolem 
Ríšovy i Helenčiny 

studánky a na trasách 20 km a delších také Podkomorskou myslivnu se 
sochou Helenky.

Tradičně je u Podkomorské myslivny kontrola s malým občerstvením. 
Další živá kontrola byla pro trasy 35 km, „Veverskou 25“, maratón, 50 a 60 
km ve Veverské Bítýšce. Tato oblíbená kontrola, kterou už dlouho dělají 
dva známí turisté říkající si „Frankoli“, bývá už tradičně humorná s notnou 
dávkou recese. Letos si „dálkoplazci“ mohli zkusit recesní „Regatu na Bílém 
potoku“.
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Bez nadsázky lze říci, že se letošní ročník opravdu vydařil. Škoda jen, že 
ubývá účastníků na opravdu dálkových trasách 35 km, maratónu a 50 km 
(o šedesátikilo-
metrové trase 
nemluvě, ta už je 
pro velmi zdatné 
v y t r v a l c e ) . 
Všechny tyto 
trasy šlo celkem 
devět lidí. 
Zúčastnilo se i 
několik cyklistů, 
nejstarší dokon-
ce ujel z domova 
100 km. Nej-
mladší pěší 
turista Patriček 
měl naopak 
necelé tři roky.

Nicméně není důležitý počet ušlapaných kilometrů, ale to, že lidé vyrazí 
ven, pobesedují se známými a kamarády a potěší oko hezkou přírodou. A to 
je to hlavní.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem – pořadatelům a hlavně účastníkům, 
kteří si přišli ujít své kilometry v krásné přírodě Podkomorských lesů.

Luděk Mach

Také zahraniční turisté vystoupí na svůj vrchol. Když 
vyrazí s Kudrnou okolo Brna

IML je zkratka pro International Marching League – Mezinárodní 
pochodnickou ligu. Ta byla založena v říjnu 1987  v Tokiu z iniciativy 
Královského nizozemského tělovýchovného svazu (KNBLO). Pro účastníky 
několikadenních mezinárodních pochodů byl navržen systém oceňování, 
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pro nějž platí určitá pravidla – evropský pochodník, světový pochodník, a to 
v řadě stupňů.

Mezi 17 současnými členy IML je i Česká republika. Z každého státu 
(vyjma Spojených států amerických, kde jsou dva pochody) může každý 
člen uspořádat jen jeden reprezentační pochod. V České republice je to právě 
zářĳový dvoudenní pochod v Brně „Jede Kudrna okolo Brna“, který po
deset let organizoval OKČT Kudrna Brno se startem a cílem v Bystrci. Od 
jedenáctého ročníku je pořadatelem OKČT Mapa Brno. Propozice pochodu 
jsou již zpracovány a lze je nalézt na www.iml-czech.com.  

Pochodu „Jede Kudrna okolo Brna“ se každým rokem zúčastňuje velký 
počet pochodníků. V roce 2012  příjelo celkem 464 účastníků, z toho 186 z ČR, 
zbytek z celého světa, např. 88 z Holandska, 42 z Německa, 14 z Dánska, 
36 z Belgie, ale i 12 z Japonska, 2 z USA, 2 z Austrálie a 2 z Kanady. 

Každý den si můžou účastníci vybrat ze čtyř připravených tras – 10, 20, 33 
a 42 km. V sobotu večer je pro ně navíc připravena taneční zábava a v neděli 
uzavírá akcí závěrečný ceremoniál s předáváním ocenění.

Medaili pochodu (stejně jako potvrzení do pasu IML) lze však získat pouze 
po absolvování dvoudenního pochodu. Pochod je zároveň zařazen do seriálu 
IVV, který je možno plnit i jeden den. Letošní ročník se také zapojil do akce 
„Vystup na svůj vrchol“ – v sobotu vedou trasy přes vrchol Velká Baba, kde 
bude možno získat razítko.

Už 44. ročník se uskuteční ve dnech 27.–29. září. Prezence je každý den od 
6.30 do 10.00 hodin v místě startu i cíle ve Společenském centru, Odbojářská 2, 
Brno-Bystrc. Přihlášení předem není nutné a pro členy KČT poskytuje 
pořadatel slevu na startovném.

Zdeněk Cabalka

Co bychom se báli na „véháté“ akci
Většina turistů automaticky škrtá ze svého pomyslného hledáčku akce, 
u kterých je uveden symbol „VHT akce“. Předpokládají, že akce spojené 
s vysokohorskou turistickou jsou buďto o lezení po skalách nebo alespoň 
o náročných horských túrách.

Ne vždy je ovšem tento úsudek zcela správný! Možná se připravujete 
předem o účast na nejedné zajímavé akci. Tak jako tomu může být v případě 
Dnů vysokohorské turistiky na skalách Žďárských vrchů.
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Jak název napovídá, nejvíce si na akci užĳí zájemci o lezení. A to jak zdatní
lezci, tak úplní nováčci, kteří se do tajů lezení hodlají teprve ponořit. Nechybí 
ani možnost splnit tzv. minimum VHT.

Nebyla by ale škoda, nechat vydovádět jenom horolezce? Pořadatelé si toho 
jsou dobře vědomi, a tak nachystali zajímavý program i pro tradičnější typy 
přesunů – pěší a cyklistický. A pokud se vám nebude chtít ani chodit, sežeňte 
si někde rybářskou stoličku. Můžete pak sledovat ostatní, jak se pachtí při 
lezení na vrcholy skal. Ostatně vsedě si můžete vychutnat i další krásu hor 
– při večerních promítáních.

Třetí ročník se letos koná od 12. do 15. září. Více informací včetně přihlášky 
najdete na internetové adrese h�p://kctzlin.sweb.cz/vht.pdf.

Alf

Turisto, natoč to!
Letos na jaře se uskutečnil ve 
Zlíně a ve Vizovicích první ročník 
Festivalu amatérských turistických 
filmů a fotografií. I když se akce po
organizační stránce velmi vydařila, 
rozhodně by si zasloužila větší 
pozornost ze strany návštěvníků 
– turistů, členů KČT.

Nikdo už asi nezjistí, proč 
se jich do těchto valašských 
měst nevypravilo víc, zda měli 
v kalendáři už nějakou jinou, 
„tradičnější“ akci. Každopádně 
o dost přišli, protože krom filmů
toho bylo k vidění daleko víc. A 
dá se říct, že šlo o opravdové perly. 
Vždyť pořadatelům se třeba ve 
Zlíně podařilo zajistit prohlídku 
mrakodrapu s jeho vyhlídkovou 
terasou a také Baťovy vily, které 
jsou běžně veřejnosti nepřístupné! 
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Zajít se dalo i na majestátnou, téměř čtyři-
cetimetrovou rozhlednu Vartovna, i když byla 
mimo připravenou trasu. (Hana Slabáková)
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ZPRAVODAJ JIHOMORAVSKÉ OBLASTI KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ: připravuje oblastní 
výbor, sazba a design Alf. Příspěvky z odborů je možné zasílat e-mailem na alf@ktnoha.cz (texty 
ve formátu RTF nebo DOC – MS  Word 97/2003, tj. ne jako DOCX!, obrázky jako JPG nebo TIFF) 
nebo v písemné podobě na oblastní sekretariát v Brně, Křížkovského 29. Příspěvky zaslané poštou 
nebo doručené osobně nevracíme – po dohodě je možné si je vyzvednout na sekretariátu v úřední 
hodiny. Pokud u fotografie není uvedeno jinak, je jejím autorem (dodal ji) autor článku. Vyhrazujeme
si právo dlouhé příspěvky zkrátit. Další informace z oblasti lze získat na www.kct-jmo.cz.

20 ZPRAVODAJ JIHOMORAVSKÉ OBLASTI KČT

Ve Vizovicích to pak byla komentovaná návštěva naučné stezky kolem 
Turistického pramene nebo prohlídka likérky Rudolf Jelínek. Kdo tuto 
příležitost propásl, může jen doufat, že dostane při dalších ročnících ještě 
jednu příležitost.

Na druhém ročníku už pořadatelé začali pracovat, pozvánku na něj jsme 
přetiskli na předchozí straně. Především pro ty, kteří by se chtěli festivalu 
zúčastnit se svým filmem nebo fotografií jako soutěžící. I když je termín
přihlášek až v lednu příštího roku, na pořízení zajímavého materiálu se 
dostatek času vždycky hodí.

Alf

CENA PRO VÍTĚZE. Takovýto krasavec přistál letos v rukou autora vítězného 
snímku. Kdo upoutá porotu druhého ročníku, budeme znát na konci března roku 
příštího. Určitě to ale nebude ten, kdo se do soutěže nepřihlásí. (Hana Slabáková)


