Informační občasník JMO-KČT

O výročích

ročník 1 / č. 3 – listopad 2013

OBSAH ČÍSLA

Oblastní kalendář akcí na rok 2014 je hotový a
pomyslná mičuda je teď na straně tiskařů. Práce ale Oslavy doprovázely
nekončí, plynule jsme se přesunuli k tvorbě třetího policejní manévry
prázdninový
čísla Zpravodaje. I když ve skutečnosti sedíme Poslední
pořád u těch stejných stolů a pořád na těch stejných víkend slavil v Praze KČT
židlích. I teď je naší snahou stihnout vydání ne-li do 125 let od svého založení.
Po dva dny se na obloze nad
humpoleckého Posledního puchýře, tak aspoň do městem vznášela i policejní
podzimního semináře oblasti o týden později.
helikoptéra.
strana 2
A to přesto, že je nám už úctyhodných 125 let.
Nemyslím tím samozřejmě nikoho konkrétního, Co přinese nový
ani nevytvářím hříčku se součtem věků několika
občanský zákoník
osob (no kdyby to měl být součet věků všech členů
Od 1. 1. 2014 má začít platit
oblastního výboru, tak nás na Křížkovského rokuje nový OZ. Na podzimním
akorát tak banda puberťáků). Sto pětadvacet roků má semináři
předneseme
samozřejmě Klub českých turistů, neb právě toliko hlavní změny pro činnost
let letos uplynulo od jeho založení v roce 1888.
odborů.
strana 14
Své významné jubileum si připoměl na konci
prázdnin. I když až na druhý pokus, protože první termín v polovině června
(který více odpovídal datu založení klubu – 11. června 1888) doslova odnesla
velká voda.
Naopak své pomyslné první narozeniny oslaví v těchto dnech nejnovější
aktivita klubu – seriál akcí Vystup na svůj vrchol (začala loni při Puchýři
v Plzni na Radyni). Prvotním cílem je získat ﬁnance na stavbu nové Bezručovy
chaty na Lysé hoře. Nese však s sebou i další aspekty. Jednak posílit vnitřní
soudržnost členů klubu, ale především tuto soudržnost ukázat navenek.
Sto pětadvacet let je velká tradice a téměř čtyřicet tisíc členů je už velká
síla. Díky odkazu minulých generací turistů máme dnes na co navazovat,
tak si tuto možnost nenechme protéct mezi prsty. Už jen kvůli odpovědnosti
k předanému dědictví.
Alf
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Na podruhé ukázalo počasí slavícím turistům přívětivější
tvář, nad městem hlídkovaly i policejní vrtulníky
Organizace oslav letošního významného výročí v historii Klubu českých
turistů se ujali pražští turisté. Třídenní oslavy v našem hlavním městě
dopodrobna naplánovali a jejich program sliboval vskutku nevšední zážitek
pro všechny zúčastněné. Alespoň podle pozvánky prezentované ještě
v dubnu na celostátní konferenci v Pardubicích. Jenže už za dva měsíce bylo
jako mávnutím kouzelného proutku (no spíš čarami zlého černokněžníka)
všechno jinak.
Prahu navštívila velká voda a vzala s sebou velkou část plánovaných oslav.
A na ten zbytek nebyla v nastalé situaci ani pramalá nálada. Uskutečnila
se tak jen oﬁciální část, na kterou byli už dlouho předtím pozváni zástupci
významných evropských turistických organizací.
Turistický program přesunuli pořadatelé operativně na konec prázdnin.
Těžko říct, kolik lidí tato změna od účasti odradila a kolik nových turistů ji
naopak využilo. Na závěrečný piknik v Botanické zahradě dorazilo v neděli
1. září na šest stovek turistů.
Pojďme ale pěkně popořadě. Pořadatelé otevřeli pro účastníky infocentrum
v Národním zemědělském muzeu už v pátek ráno. Zde si mohli nechat
v úschově svá zavazadla
a jen s malým batůžkem
vyrazit na individuální
prohlídku Prahy.
Oﬁciální
zahájení
se
pak
uskutečnilo
v sedm hodin večer na
zahradě
Národního
zemědělského
muzea.
V něm vystoupili čestný
předseda
KČT
Jan
Havelka, místopředseda
KČT Jaroslav Šlechta,
předseda KČT Praha
Ivan Press a za organizační štáb Jaroslav Krejzlík. Zbytek večera pak vyplnilo
vystoupení jazzové skupiny Marek Šmaus Quartet.
Zejména Jan Havelka ve svém projevu vyzdvihl zajímavou historickou
paralelu – mezi stavbou Petřínské rozhledny a aktuálním děním na nejvyšším
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vrcholu Beskyd. Asi netřeba zmiňovat, že svůj předobraz má rozhledna
ve slavné Eiﬀelově věži. Možná bychom si ale měli připomenout několik
dalších obrazů z jejího vzniku.
Myšlenka na postavení podobné věže uzrála v hlavách představitelů KČT
už ve vlaku při zpáteční cestě ze Světové výstavy v Paříži v roce 1889, kde
je uchvátil právě výhled
z Eiﬀelovky. Jako počáteční
vklad posloužil přebytek
z tohoto „zájezdu“ ve výši
1000 zlatých. Je nutné si
uvědomit, že do tohoto
náročného projektu se klub
pustil pouhý rok po svém
založení!
Přesto dokázali tehdejší
členové nadchnout širokou
veřejnost, která na stavbu
přispívala formou úpisu
členských podílů do zvlášť založeného Družstva pro výstavbu Petřínské
rozhledny. Od pražského magistrátu pak získali pozemek na vrcholu Petřína.
Už tak nesnadný cíl si turisté ještě „ztížili“, když celou stavbu chtěli dokončit
do roku 1891, kdy se v Praze konala Jubilejní výstava. Přitom první výkop
provedli stavebníci až 16. března 1891. Přesto už 20. srpna byla rozhledna
slavnostně otevřena.
Současně se stavbou rozhledny se turisté pustili také do stavby lanové
dráhy na Petřín. A to jen rozpočet na stavbu rozhledny byl 32 000 zlatých.
Přesto se turistům podařilo náklady na stavbu během několika měsíců pokrýt
z vybraného vstupného
a všechny své závazky
spojené s postavením
rozhledny včas uhradit.
Jak Havelka zdůraznil,
jen těžko se dnes podaří
pokrýt milionové náklady
na stavbu Bezručovy chaty
z vlastních prostředků a
z výtěžku akce Vystup na
svůj vrchol. Je však třeba
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projevit naši odhodlanost a touhu dosáhnout vytyčeného cíle. Pokud toto
dáme jasně najevo, sami se pak přidají další přispěvatelé, ať už z veřejné nebo
soukromé sféry. Buďme tedy i dnes hrdí na svou činnost, ať minulou nebo
současnou!
Přímo se zde nabízí i další srovnání – s Národním divadlem, které nese nad
oponou hrdý nápis „národ sobě“ jako odkaz na celonárodní sbírku. Přitom
peněžní prostředky vybrané ve sbírce tvořily jen část nákladů – nemálo přispěl
i sám císař František Josef I.
a další členové významných
šlechtických rodů.
V sobotu si účastníci mohli
vybrat buďto pochod „K výročí
otevření Petřínské rozhledny“
nebo opět nějaký vlastní výlet

po
Praze.
Netradičním
„průvodcem“ se jim mohla stát
hrací karta ke speciální soutěži,
kterou pořadatelé nazvali
výstižně Štemplmánie.
Jak název napovídá, nešlo
o nic jiného než získat co nejvíc
razítek, která mohli zájemci Stavební ruch a stav stavebních prací na
získat na známých i méně Bezručově chatě na konci prázdnin. (foto 2× Jan
známých místech Prahy. Nešlo Havelka, repro Alf)
přitom o běžná památeční
razítka, která by turisté otiskovali do obyčejných „chlívečků“. Hrací karta měla
podobu neúplného obrázku, který právě jednotlivá razítka dotvářela. Soutěž
byla vyhodnocena v neděli. Zvítězil v ní místopředseda KČT Ján Babnič, který
nasbíral všechna razítka, včetně tří prémiových. Razítko bylo např. také na
Žižkovské televizní věži, odkud jsme si, pravda za nemalý peníz, vychutnali
pohled na Prahu.
Sobotní den uzavřel společenský večer v Národním technickém muzeu,
který svým vystoupením zpestřila královehradecká skupina Kantoři. Na ni
navázala po půlnoci skupina Třehusk, která vyhrávala až do brzkého nedělního
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rána. Přímo ze zábavy pak mohli
někteří vyrazit na noční výstup na
Petřín za východem slunce. I když
zrovna toto byl jediný okamžik, kdy
se počasí k turistům otočilo zády
a připomnělo svou vrtkavost letní
přeháňkou.
Náš sobotní večer však probíhal
asi trochu jinak, než pořadatelé
předpokládali – akustika v hale
Technického muzea nebyla nejlepší,
lépe bylo slyšet u pootevřených
dveří vzadu za muzeem, takže
nás (nerozlučnou trojku na nejvyšší úrovni – Růženku Strei�auovou, Líbu
Valentovou a Hanu Slabákovou) zas tak moc nemrzelo, že jsme musely
brzy odjet. Na nedalekém fotbalovém stadionu Sparty totiž právě hrála
Sparta s Baníkem a na konec zápasu nebylo radno čekat. Cesta na Strahov
vyžadovala chvíli čekání u Muzea MHD
ve Střešovicích. Na Strahově se zastavil
čas. Koleje ČVUT pamatují spartakiády;
chodby připomínají věznici – jen dlouhá
řada šedých dvoukřídlých dveří po obou
stranách, víc nic. Ty naše dveře navíc
neuvěřitelně vrzaly, takže potichu projít
nešlo. Turisticky přespat se na kolejích
dalo, ale bydlet tam jako student, to si
představit neumím.
V neděli pak celé oslavy vyvrcholily
závěrečným piknikem v Troji. Na něj
mohli turisté dorazit po některé z deseti
hvězdicových tras, dojet na kole nebo
doplout po Vltavě. Našlo se i pět borců,
kteří proběhli desetikilometrovou trasu
od Náprstkova muzea. My jsme využily
pohodlnou trasu pro kočárky přes
Stromovku až do Botanické zahrady.
Napřed jsme si prohlédly nádherný Láska po africku. (foto Hana
skleník Fata Morgana, pak i část botanické Slabáková)
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zahrady. Vydržela bych tam klidně celý den – v tomto období zahrada hraje
všemi barvami a zajímavé jsou i dozrávající vinice. V zahradě také probíhala
výstava afrického umění a na podporu Afričanů charitativní akce. Etiopská
káva byla vynikající,
u ní jsme se setkaly
s turisty z Ivančic,
tedy s nejpočetnější
výpravou z naší oblasti.
Závěrečný
kulturní
program byl v režii naší
partnerské organizace,
Folklorního sdružení.
Ten jsme bohužel už
neviděly, čekala nás
ještě dlouhá cesta
domů.
Kromě turistického
a kulturního programu
se
pořadatelům Turisté z Ivančic pod kaplí svaté Kláry. (foto Hana
podařilo pro účastníky Slabáková)
zajistit také volný nebo zlevněný vstup do několika muzeí, galerií a dalších
zajímavých míst po Praze, kam je zavedla právě Štemplmánie. Jen škoda, že
nevyužili náhradního prázdninového termínu (toto právě v původním čase
ve školním roce moc nešlo), a nenabídli ubytování na víc dní. Vždyť tři dny na
Prahu, a to ještě za tak nabitého programu, jsou opravdu málo.
A pokud vás oslavy 125 let moc nezajímaly, ale dočetli jste až sem, patrně
jste hodně zvědaví, jak to bylo s tím policejním vrtulníkem. Nesmíte být tolik
lační po bulvárních informacích. Turisté to sice umí pěkně rozjet, ale nejsme
žádný nebezpečný živel, aby nám nad hlavami musely bzučet helikoptéry
zásahových jednotek (v sobotu večer opravdu doslova).
Důvody hledejte, jak už bylo naznačeno výš, ve sportovní rubrice! V pátek
se v pražském Edenu hrálo utkání Superpoháru UEFA (Bayern–Chelsea) a
o den později hostila Sparta Baník. Zatímco v pátek tedy helikoptéra kroužila
na druhém břehu Vltavy, v sobotu to bylo opravdu nad hlavami turistů,
protože stadion na Letné a centrum oslav v Národním zemědělském muzeu
jsou od sebe vzdušnou čarou jen půl kilometru.
Hana Slabáková, Alf
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Kudrna opět přivítal turisty
z celého světa
Letošního ročníku mezinárodního
pochodu IML Jede Kudrna okolo Brna
se ve dnech 28. a 29. září zúčastnilo
519 turistů z 22 zemí (včetně České
republiky). Nejvíce turistů letos přĳelo
z Holandska, domácích účastníků
bylo 95. Nechyběly výpravy třeba
z Japonska, Izraele, přĳeli i účastníci
ze Spojených států nebo třeba
z Afghánistánu. Početná byla i skupina
z dálného Vladivostoku.
Alf

10 zemí s největším počtem
účastníků (mimo ČR)
Nizozemí

125

Německo

78

Rusko

28

Rakousko

22

Velká Británie

16

Belgie

13

Litva

8

Izrael

7

Finsko

5

Japonsko

5

Pozn.: převzato z www.iml-czech.com.

Ačkoli patří české značení k nejlepším a nejpropracovanějším na světě, pro nezkušené
zahraniční turisty může představovat problém (proto má také tento pochod své
doplňkové značení). Na pochod však proto rádi jezdí příslušníci bundeswehru a
dalších armád a akci pojímají jako velmi dobrou orientační bojovku. (foto 4× Hana
Slabáková)
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Jenom by mě zajímalo, když má pejsek
dvakrát víc nohou, jestli se mu ujité
kilometry taky počítají dvakrát…

Toulavý kočárek přilákal k Svratce desítky rodin
Akce sekce rodinné turistiky Toulavý kočárek se letos rozeběhla po celém
území republiky. Svědčí o tom i jedna z akcí pořádaná v rámci Brněnských
dnů pro zdraví, která se konala 29. září. Akci připravil TOM 430 Ještěrky Brno
a vycházka vedla kolem řeky Svratky. Nejdříve se děti potěšily u ZOO koutku
v Komárově se zvířátky a pak na odpočinkové travnaté ploše se uskutečnilo
několik soutěží pro malé i větší účastníky. Vítězové byli odměněni drobnými
cenami, všichni pak obdrželi gumové náramky s logem KČT a sladkosti. Ti
nejmenší v kočárcích dostali sladké Hamánky od sponzora akce. Vycházky se
zúčastnilo celkem 63 rodičů a prarodičů s dětmi a 12 kočárků. Úspěšnou akci
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podpořilo hezké počasí, které umožnilo dětem vyzkoušení všech atrakcí v cíli
akce na dětském hřišti u Olympie.
Pavel Rabušic, vedoucí TOM Ještěrky Brno

Pochod okolo Pekárny – podzimní výšlap Jihomoravské
oblasti KČT
Letos již po třiadvacáté připravil OKČT 1. brněnská vyšlap pro jihomoravské
turisty do podzimní přírody. Některý rok je příroda milosrdná a zahrnuje
pochodníky slunečními paprsky a někdy opět je víceméně skoupá a připraví
chladnější počasí. Tak tomu bylo i letos. Teplo vypadá trochu jinak. Ale
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procházku údolím Říčky si účastníci pochvalovali. Všechny trasy vedou
nejjižnější částí Moravského krasu, který je zajímavý jak svou členitostí, tak
i historií. Meandrující potok vytváří
malebná zákoutí i jeskynní systém,
který skýtal útočiště již dávnověkým
lovcům. A právě podle jedné rozsáhlé
jeskyně, která nese název Pekárna,
byl celý pochod pojmenován. Pěší
účastníci si mohou vybrat vždy z pěti
tras od 6 km až po 35 km. Cyklisté
si pak mohou vyšlápnout na 40 km
vyjížďku. Mezi vyjímečnosti tohoto
pochodu patří také skutečnost, že
jednu z tras si můžou projet také vozíčkáři. Právě v této oblasti byla totiž
vyznačena a dána do provozu první značená trasa pro vozíčkáře, kterou dal
do užívání Klub českých turistů. Po několik let je taky pochod zařazen do
akce „Brno – zdravé město“.
Všichni pochodníci zdrávi došli a v cíli je čekala kromě pamětního diplomu
také sladká odměna ve formě tvarohového koláčku. Jak jinak, když jsme šli
okolo Pekárny.
Jiří Bílý, OKČT 1. brněnská

A pak že na pochodu neuvidíte mladší
generaci! (foto 6× Věra Kubešová)
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Pokud sn
ad ještě
někdo táp
ohledně n
e
ázvu, tak
rozhodně
není podle
pekařství,
ale podle
jeskyně. Ta
kže výstup
k ní nesmí
samozřejm
ě chybět!

Kontrola u Horákov

ské myslivny.

Jihomoravská oblast se opět prezentovala na veletrhu
věnovaném sportu
Veletrh Sport Life se pořádá každoročně na podzim v areálu BVV, letos
tomu tak bylo ve dnech 7.–10. listopadu. V rámci informační části expozice
Jihomoravského kraje je v posledních letech umístěn i stánek Jihomoravské
oblasti Klubu českých turistů. Na informačním stánku máme k dispozici
oblastní kalendáře akcí KČT-JMO, celostátní kalendáře akcí KČT, Atlasy
Eurobeds, informační letáky Turistika pro všechny, informace o Jihomoravské
oblasti, propagační materiály k turistickým závodům a akcím VHT
v Jihomoravské oblasti nebo propozice Novoročního výstupu na Babí lom. Na
monitoru se v rámci stánku promítá prezentace, která přináší další informace
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o historii, současnosti a činnosti
Klubu
českých
turistů,
Jihomoravské oblasti a Tomíků.
Účast na veletrhu je také
příležitostí k jednání s řadou
osobností a zájemců o KČT a
také s obchodními zástupci
některých ﬁrem.
Veletrh Regiontour 2013 se
koná v areálu Veletrhů Brno
vždy v lednu. KČT má svůj
vlastní celostátní stánek. Pro
tento stánek JMO zajišťuje
rozvoz Atlasů Eurobeds, služby
u soutěže, slaňování a stánku
značení. Zvlášť slaňování a
stánek značení jsou velmi
navštěvovány. V příštím roce se
veletrh koná ve dnech 16.–19.
ledna, přĳďte nás navštívit!
Účast Jihomoravské oblasti
na uvedených veletrzích je určitě
naším příspěvkem k propagaci
KČT na veřejnosti a přispívá i ke
vstupu nových členů.
Luděk Leder

Informační stánek KČT na veletrhu Regiontour
v lednu 2013. (foto Alf)

Malí lezci vyzkoušeli nástrahy lískoveckého balvanu
V Brně-Novém Lískovci máme v parku na sídlišti vedle pískovišť, houpaček,
prolízaček a lanovek také lezecký balvan. Je navržen tak, aby na něm mohly
být cesty od nejlehčích až po velmi těžké. Vedle pravidelných středečních
instruktáží oddílu Horolezčata o lezení spojených samozřejmě s praktickým
nácvikem zde na jaře a na podzim TOM 432 Horolezčata ve spolupráci
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s kulturní komisí Úřadu městské části Brno-Nový Lískovec pořádá závody
žactva ve volném lezení. Závodí se podle pravidel bolderingu.
Letos se podzimní závod uskutečnil 3. října. Proběhl v rámci akcí Brno –
zdravé město. Závodilo se v kategoriích podle věku i podle dosavadních
zkušeností závodníků. Obratnost, hbitost a sílu při zdolávání soutěžní trasy
projevili soutěžící ve všech kategoriích. Aby byly zachovány stejné podmínky
ve vybavení pro všechny, byla možnost si na místě bezplatně zapůjčit lezecké
boty na umělé stěny poskytnuté pro tuto příležitost dětským lezeckým
kroužkem Rocky Monkeys. Ze stupňů vítězů si závodníci odnesli medaile,
diplomy a hodnotné ceny. Ostatní závodníky potěšily drobné upomínkové
ceny. Ceny poskytla kancelář Brno – Zdravé město, městská část Nový
Lískovec a HUDYsport. Příští žávod bude v roce 2014 na jaře.
Miloš Stejskal, TOM Horolezčata

foto 5× Josef Ptáček
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ

Seminář vedoucích a cvičitelů na Čeřínku aneb Co nás
čeká s příchodem nového občanského zákoníku
Již za pár dnů nás čeká tradiční setkání zástupců odborů Jihomoravské oblasti
KČT. Tentokrát se sejdeme v sobotu 23. listopadu na Čeřínku. Původně
jsme chtěli zamířit do Znojma, ale nenašli jsme cenově přĳatelné ubytování.
Pro příští rok chystáme výjezd do Žďáru nad Sázavou. Pokud v budoucnu
najdeme vhodné levné ubytování v našem kraji, určitě je využĳeme.
A co nás tentokrát čeká? Akci zahájíme společným obědem ve 13 hodin.
Předpokládáme příjezd účastníků rychlíkem R622 Vajgar v 11.43 do Kostelce
u Jihlavy. Odtud je to k chatě pěšky 4,5 km. Pokud si někdo netroufá jít pěšky,
můžeme zajistit odvoz z nádraží k chatě. Možný je samozřejmě i dřívější
příjezd a vlastní dopolední program.
Po obědě si rozdáme materiály ke členské evidenci pro rok 2014 (přelepky,
průkazy, karty, obaly). Předsedkyně oblasti Hana Slabáková promluví o
aktuálním dění v KČT. Roman Volek připomene hlavní akce roku 2014, Jiří
Michenka přidá informace ze semináře o vlivu nového občanského zákoníku
na nestátní neziskové organizace, tedy na nás. Projdeme také návrh nových
stanov KČT a návrhy kandidátů do výboru oblasti i ústředí. Po večeři diskuse,
výměna zkušeností, zábava – hudební nástroje vítány.
V neděli vycházka do okolí (naučná stezka?), případně s výkladem kolegů
z oblasti Vysočina. No a pak návrat domů. Takže ahoj na Čeřínku!
Hana Slabáková

Změny ve značení v Jihomoravském kraji
Krajská komise značení podala zprávu o následujících připravovaných i
realizovaných změnách v síti turistický značených tras:
• Nová žlutá trasa spojující v podhůří Bílých Karpat červenou a modrou
trasu mezi Tasovem a Malou Vrbkou, umožňující vytvoření dalšího
okruhu a vyhovujícím autobusovým spojením do Malé Vrbky otevírající
snadnější přístup na hřeben Bílých Karpat v prostoru Kobyly. Délka
trasy 6,5 km.

OBLASTNÍ VÝBOR INFORMUJE
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• Rekreačním prostorem Lučina na Radějovsku prochází žlutá trasa
vycházející od Kněždubského háje a procházející Lučinou, přes vrchol
Šumárníku a končící v Kněždubu u Slováckého Slavína, v němž jsou
uloženy ostatky bratří Uprků a malíře Antoše Frolky. Pro usnadnění
návštěvy tohoto kulturně významného místa bude žlutá trasa
prodloužena z Kněždubu až na Kněždubský háj (2,5 km), čímž vznikne
uzavřený žlutě vyznačkovaný okruh. Tento okruh o celkové délce
9,5 km navrhujeme pojmenovat „Okruh bratří Uprkových“.
• Po
zrušení
vojenského
prostoru na Zlobici u Kuřimi
tam bylo otevřeno stravovací
zařízení „Koliba“ a nedaleko
od něj rozhledna. Pro širší
zapojení do sítě značených
tras vznikla nová zelená trasa
Zlobice – Malhostovická pecka
– rozhledna na Čebínce a dále
místo stávající žluté trasy
přes obec na železniční stanici
Čebín. Celková délka 7 km.
Zbytek stávající žluté v délce
1 km bude zajišťovat pouze
spojení rozhledny na Čebínce
s modrou značkou na okraji
Čebína, čímž bude zachován
okruh od čebínské železniční Zlobice – bývalý vojenský objekt.
stanice.
• Z Brankovic vycházela asi 60 km dlouhá žlutá trasa „Partyzánského
oddílu Olga“ vedoucí místy jeho působení přes Orlovickou vrchovinu
a Chřiby do Zdounek. Před několika lety byl ve Chřibech průběh této
trasy narušen úpravami sítě značených tras. Kromě toho v polním úseku
mezi Roštínem a Hošticemi se tato trasa stala neprůchodnou, takže tato
její část byla zrušena. V současné době připravuje Zlínský kraj vytvoření
okružní trasy kolem Morkovic, která by vycházela z naší červené ve
Lhotě u Pačlavic a končila na naší zelené na informačním místě Nad
Kozojedskem. Tím se stává i naše část této trasy mezi Brankovicemi a
Morkovicemi zbytečnou, takže v celkové délce 16 km byla zrušena.
Pouze po její trase mezi informačním místem Nad Kozojedskem a
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Nemochovice byla prodloužena stávající zelená, aby byl uzavřen
okruh z Brankovic na Hradisko. Za této situace Zlínský kraj zrušil i
pojmenování této trasy a zrušením její části v našem kraji zaniká její
pojmenování i u nás.
• Na základě požadavku zastupitelstva Pustiměře na Vyškovsku byla
vyznačkována zelenou značkou okružní naučná stezka „Melice“
vycházející z Pustiměře a vedoucí kolem významného místního
kostelního areálu na zříceninu hradu Melice a odtud zpět přes Zelenou
Horu do Pustiměře. Délka okruhu 6,5 km. Obec vybaví trasu devíti
informačními panely a několika odpočinkovými místy s lavicemi a
stoly.
Oblastní výbor vzal tyto závažné změny v síti značených tras Jihomoravského
kraje na svém zasedání dne 14. října 2013 na vědomí a souhlasil s nimi.
Dále byl oblastní výbor seznámen s několika podružnými změnami ve
vedení značených tras jako například se změnou průběhu červené z hřebene
Bílých Karpat před železniční stanicí Vrbovce, prodloužení žluté od koupaliště
v Mouřínově k autobusové zastávce v obci a s několika drobnými úpravami
průběhu pěších tras i cyklotras v NP Podyjí u Podmolí z důvodu špatného
stavu původní komunikace.
Milan Pernica

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.

