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Vážení čtenáři našeho Zpravodaje – zdravím vás
v novém roce 2014! Čas nelze zastavit, a tak z něj už
uplynuly téměř dva a půl měsíce. Tedy dost dlouhá
doba na to, aby se prověřila mnohá novoroční
předsevzetí, která si někteří dávají. Jedinci s pevnou
vůlí ještě vytrvávají, předsevzetí ostatních už nejspíš
vzala za své jako poslední snížek při jarní oblevě.
Nelze říct, že bych i já uvažoval o nějakém tom
předsevzetí. Na to se znám moc dobře, abych věděl,
že by se výsledek rovnal mlácení prázdné slámy.
Spíše jsem doufal v nějakou změnu, která by mohla
s novým rokem přĳít. (Pomiňme teď tu největší,
kterou letos Klub čeká, a tou je volba nového vedení.)
Ovšem marně. Kontinuitu s předešlým vývojem
nelze tak lehce zpřetrhat. Na jedné misce vah je
přání a snaha člověka o změnu, na straně druhé
vazby na jeho okolí. A pak záleží na jejich pevnosti,
zda změnu dovolí.
Aby to s člověkem nemávalo jako s hadrem
ve větru, je dobré upnout se na pomyslný maják
v moři. I letos jich budeme mít víc než dost
– jen namátkou: První jarní výšlap v Rousínově,
Kyjovskou padesátku, Kudrnovský mezinárodní
pochod, Poslední puchýř. Nuže vyberte si ten svůj
maják a vykročte. Neboť jak napsal starý čínský mistr:
„I cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem.“
Alf

Delegáti zvolili
nový výbor oblasti
První březnovou neděli
se uskutečnila oblastní
konference a rozhodla
mimo jiné o složení výboru
na další čtyři roky. strana 9

Turisté připomenou
hrdinský čin
Velký čin brněnského
hrázného ze sklonku II. sv.
války si i letos připomenou
turisté z 1. brněnské a
dalších odborů. strana 13

Na významné akce
pořádáme zájezdy
Oblastní programová rada
pořádá na dvě z hlavních
oblastních akcí autobusové
zájezdy za zvýhodněné
jízdné.
strana 15

Činnost KČT už
řídí nový zákoník
Od Nového roku platí nový
občanský zákoník, který
upravuje také spolkovou
činnost. Přinášíme základní
informace.
strana 20
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POSLEDNÍ PUCHÝŘ

Hliník věděl dobře, proč se odstěhoval do Humpolce.
K návštěvě si ale vezměte auto!
Takovou reklamu a zadarmo má asi málokteré české město. Samozřejmě
narážím na téměř zlidovělou větu z ﬁlmu Marečku, podejte mi pero! Jenže
na rozdíl od reklamy se už ve ﬁlmu nedovíme, proč si Hliník vybral právě
Humpolec. Zhlédnutí ﬁlmu v nás však probouzí zdravou zvědavost a při
návštěvě města si pak vybere vskutku každý.
A můžeme zůstat u nejznámějšího obyvatele tohoto městečka v srdci
Vysočiny, ačkoli ho tu nikdo nikdy neviděl, nepotkal a ani se přesně
neví, na které adrese tu vlastně bydlel. I přesto mu v
září 2002
vděční spoluobčané odhalili v parku Stromovka
pamětní desku. Jako významný obyvatel zde má i své
muzeum – Hliníkárium.
Na své si však v Humpolci a
okolí přĳdou i milovníci historie
a přírody. Navštívit můžou
skanzen
Zichpil,
židovský
hřbitov, včelařský skanzen nebo
po naučné stezce vystoupat na
zříceninu hradu Orlík.
Všude sem a ještě dál mohli
zavítat návštěvníci 42. ročníku
pochodu
Za
posledním
puchýřem. Některé
sobotní trasy končily
v
Želivi.
Tamní
klášter je také vryt do
české historie.
Dosti toho však
bylo k vidění také
na trase. I když
dopoledne se ještě
Vysočina halila do
nízké oblačnosti a
mnoho z jejích krás
tak zůstalo ukryto.
Z Humpolce vedla

POSLEDNÍ PUCHÝŘ
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trasa po zelené přes Hněvkovice kolem Želivky k Sedlické hydroelektrárně,
kde byla v hospodě první kontrola. K občerstvení však bylo lepší využít
protější jídelnu, protože hospoda byla narvaná po střechu. Odtud pokračovala
po červené na hráz Sedlické přehrady. Žlutá a zelená
pak účastníky dovedla do Želivi, kde byla u kláštera
kontrola, ale také cíl sobotního putování. Kyvadlový
autobus turisty odvezl zpět do Humpolce.
A tradiční taneční zábavy se v sobotu konaly hned
dvě. Pravda, spíš než zájem účastníků to zapříčinila
absence vhodného sálu přímo v Humpolci, takže se
musely přestěhovat do okolních vesnic. Už v pátek
navíc pořadatelé nachystali společenský večer, na
kterém vyvrcholily oslavy 125. výročí založení KČT.
Co však při cestě do Humpolce rozhodně neriskujte,
je víkendová doprava. Už to, že první spoj odjíždí
v neděli až po deváté hodině ráno, mělo na pořadatele
zapůsobit jako červený hadr na býka.
I když se tak zřejmě stalo a posílení
objednali, dráhy tomu asi moc nevěřily.
Jinak by se pro dav turistů přešlapující
ráno na nádraží nemusel narychlo
v Havlíčkově Brodě hledat ještě jeden
vagonek. Než se našel, nabral vlak jen na
příjezdu půl hodiny zpoždění. Přĳíždějící
soupravě se tak dostalo uvítání jako
zlatým hochům po příletu z Nagana. A
turistům se dostalo ujištění, že vlak odjede jakmile
nastoupí a v Brodě přípoje vyčkají i deset minut.
Bohužel se tak nestalo. Vlak se pohnul až pět
minut poté, co už všichni byli ve vlaku. Kde kdo
by pochopil, že tento dav někam spěchá, ne však
sloužící mašinfíra. Na většině zastávek neměl nic
lepšího na práci, než se bavit se známými, kteří tam
zrovna nasedali nebo vysedali. Asi pod dojmem
„když už zpoždění, tak ať stojí za to“. A tak se
z deseti minut na přestup stalo nejdřív pět minut,
a pak z pěti minut naráz dvě hodiny. Rozhodně
v tom ale nehledejte cestování časem do minulosti!
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NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ

Marně teď hledat, kde přísloveční soudruzi udělali chybu. Utěšovat jsme se
mohli jen tím, že Humpolec je ve středu republiky. Vracet se tímto způsobem
z druhého konce, bylo by to bezesporu daleko „zajímavější“.
Alf

Podzimní seminář se uskutečnil na Čeřínku
Poslední listopadový víkend uspořádal oblastní výbor tradiční seminář
vedoucích a cvičitelů, aby je seznámil s novinkami, které se dotýkají činnosti
v odborech. Tou nejdůležitější byl samozřejmě nový občanský zákoník, který
vstoupil 1. ledna letošního roku v platnost.
Po dlouhém hledání vhodného místa se nakonec oblastní výbor usnesl
tuto akci uspořádat ve vedlejší oblasti – v chatě na Čeřínku. Protože nejbližší
stanicí je Kostelec u Jihlavy, většina účastníků tak absolvovala tréninkovou
pětikilometrovou vycházku ještě před seminářem. Pro ostatní a objemnější
zavazadla se operativně
zřídila
kyvadlová
automobilová doprava.
Po přivítání účastníků
předsedkyní
oblasti
Hanou Slabákovou a
chutném obědě přišly na
řadu aktuální organizační
otázky. Hlavním bodem
byl
nový
občanský
zákoník, o kterém měl
přednést zprávu Jiří Michenka, který se však pro nemoc omluvil. Základní
informace tak předala Hana Slabáková. Mezitím mezi nás zavítal také
předseda odboru Čeřínek pan Veselý s manželkou.
Po večeři přišla na řadu neformální diskuse účastníků a nakonec i posezení,
pozpívání a zatančení při harmonice.
V neděli ráno následovala po vydatné snídani praktická část semináře
– orientace v členitém terénu. K tomu jsme využili naučnou stezku Čerínek.
Vycházku obohatil výklad Míši a Mirka Svatošových z OKČT Čeřínek, kteří ji
s námi také prošli.

NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
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Velké poděkování patří i provozovateli chaty, panu Zdeňku Vlčkovi, který
se o nás po oba dny vzorně staral. Dokonce pozval na své náklady i hudbu
na sobotní večer, která s posledními vytrvalci vydržela hrát až do pozdních
nočních hodin.
Chata na Čeřínku je však k dispozici i dalším turistům – nabízí ubytování
pro více než 50 lidí a širokou škálu letních aktivit (pěší i cykloturistika)
i zimních radovánek (skiareál 100 m od chaty). Více informací najdete na
internetových stránkách chaty www.chata-cerinek.cz.
Alf
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NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK

Novoroční čtyřlístek 2014 byl na jižní Moravě opět štědrý
Již 43. ročníku výstupu se zúčastnilo kolem 710 turistů a příznivců všech
věkových skupin, z toho jich 580 vystoupilo až na vrchol. Účast byla tedy
nižší než loni, také proto, že počasí tentokrát zrovna nepřálo. Mrholilo, bylo
chladno, mlha, na hřebeni a vrcholu nebyly rozhledy. Přes blátivý terén se
akce obešla bez úrazů. Navzdory tomu byla asi zatím nejvyšší účast rodičů
s dětmi. I v letošním roce vystoupilo do sedla několik rodin s dětmi v kočárcích
a také se psy.
Novoroční čtyřlístek v sedle pod vrcholem podpořilo 445 účastníků,
vybráno bylo 8900 korun pro sbírku KČT na výstavbu stezek pro vozíčkáře.
Dárci dostali Novoroční čtyřlístek (odznak a kalendářík). Na vrcholu Babího
lomu (562 m n. m.) bylo připraveno razítko akce Vystup na svůj vrchol a
záznamník této akce. Na podporu výstavby Bezručovy chaty na Lysé hoře se
vybralo 4850 korun.
Na vrcholu byly dále připraveny pamětní listy akce, příležitostné razítko
a pro zájemce Kalendář turistických akcí Jihomoravského kraje na rok 2014.
Pod vrcholem někteří z účastníků vyzkoušeli slanění, výstup a lanovku, a to
i s menšími dětmi.
Na Novoroční čtyřlístek do Vřesovic a okolí se vydalo 265 turistů, kteří do
sbírky přispěli celkem 7130 korunami.
Luděk Leder, Alf

KRÁTCE
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Z novoročního výstupu na Babí lom. (foto 3× Mirek Procházka)

Cykloznačení prošlo opět téměř celé kontrolou
V Jihomoravském kraji je v současné době 2386 km vyznačených cyklotras. Na
žádost jejich zřizovatelů (měst, obcí, mikroregionů) zajišťuje již jedenáctým
rokem jejich údržbu Klub českých turistů svými
členy – vyškolenými cykloznačkaři, kteří každý rok
projedou většinu všech značených cyklotras v kraji.
V roce 2013 provedli cykloznačkaři kontrolu celkem
2226 km značených cyklotras.
Při této kontrole zjistili chybějící a poškozené
prvky značení a zpracovali o tom zprávy včetně
mapových příloh. Dle těchto zpráv odborné ﬁrmy
zajistily výrobu a instalaci těchto značek na silnicích
a značkaři KČT na nesilničních úsecích.
V každém okrese kontrolní činnost vykonává
skupina cykloznačkařů pod vedením předsedy
obvodu v rámci příslušného okresu. Zvláště na
Blanensku, kde je hustá síť cyklotras, nám chybí
dostatečný počet těchto cykloznačkařů.
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KRÁTCE

Dále provádí vybraní a zaškolení cykloznačkaři pasportizaci cyklotras za
použití přístrojů GPS a získané informace dále počítačově zpracovávají.
Pavel Rabušic

Toulavý kočárek má za sebou první rok
V loňském roce proběhla zkušebně akce Toulavý kočárek, spočívající
v uspořádání vycházky pro rodiče s dětmi a s kočárky. OKČT KTL a TOM
Jěštěrky Brno zorganizovaly poslední zářĳovou neděli akci Kolem Svratky
pro rodiče i prarodiče s dětmi, kde kromě návštěvy zoo koutku v Komárově
a dětského hřiště u Olympie proběhly soutěže pro zúčastněné děti a vítězové
získali v jednotlivých kategoriích hezké upomínkové ceny. Kromě toho
obdržely všechny děti gumové náramky s logem KČT a malí špunti v kočárcích
dětskou výživu od ﬁrmy Hamé. Zúčastnilo se 63 účastníků a 12 kočárků.
V letošním roce se podařilo získat k uspořádání akce Toulavý kočárek další
tři odbory KČT v oblasti.
Pavel Rabušic

Vyjížďka TOM Ještěrky.

KRÁTCE
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Vycházka brněnské chasy po naučné stezce.

Cyklohrátky přilákaly desítky dětí a skvěle propagovaly
činnost Klubu českých turistů na veřejnosti
V květnu se díky několika obětavým členům podařilo úspěšně propagovat
KČT na akci Kávesky na Kraví hoře. Akce se zúčastnilo několik stovek hlavně
cyklistických rodin a mnozí z nich se zajímali o naši činnost. Na stánku
KČT jsme podávali informace a rozdávali propagační materiály. Dále jsme
uspořádali malý cyklorientační závod a ukázky z turistických závodů.
Pavel Rabušic

Oblastní konference zvolila nový výbor
V neděli 2. března se v zasedací místnosti Ústavu biologie obratlovců Akademie
věd ČR uskutečnila volební konference Jihomoravské oblasti Klubu českých
turistů.
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ZPRÁVY Z OBLASTI

Delegáti odborů se sešli před desátou hodinou a po vyřízení obvyklých
formalit, jako je cestovné a úhrada členských příspěvků, začala vlastní
konference. Přítomné přivítal Antonín Moravec, který následně celou schůzi
vedl. Po schválení programu konference a jednotlivých komisí přednesla
předsedkyně oblasti Hana Slabáková zprávu za rok 2013 a výhled na rok
2014.
Ve své zprávě připomněla hlavní akce v uplynulém roce, významné události,
které se v oblasti udály, a další činnosti, které turisté v oblasti vykonali. Mezi
ně patří zejména údržba pěšího, lyžařského, cyklo a hipoznačení. Jen pěších
tras se každoročně obnovuje celá jedna třetina (tj. jednu za tři roky dojde
ke kompletní obnově značení), což například v Jihomoravské oblasti znamená
přeznačení cca 1100 km pěších tras ročně. Stejně jako u dalších druhů značení
tuto činnost provádí vyškolení značkaři bez nároku na odměnu, pouze za
úhradu cestovních výdajů. Na materiálové zabezpečení pak přispívá ze svého
rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj a také Jihomoravský kraj.
Poté přednesl svou zprávu o hospodaření za rok 2013 a návrh rozpočtu na
rok 2014 ekonom oblasti Alois Petr. Na jeho zprávu pak navázala zpráva revizní
komise. Dopolední část konference ukončilo předání ocenění zasloužilým
členům odborů KČT-JMO a pořadatelům jubilejních akcí.
Po přestávce přednesl Jiří Michenka příspěvek o novém občanském
zákoníku a jeho dopadech na činnost KČT a jeho odborů. Následovala diskuze
nad novými stanovami KČT, které se budou schvalovat na letošní celostátní
konferenci, která poté přešla v obecnou diskuzi delegátů konference.
Na závěr konference se pak uskutečnily volby nového výboru, kontrolní
komise, delegátů na celostátní konferenci a také kandidátů za Jihomoravskou
oblast do vedení KČT. Nový oblastní výbor je po dvouletém mimořádném
rozšíření opět devítičlenný. Protože jeho složení nebylo známo při přípravě
kalendáře na letošní rok, a je tam tedy uvedeno složení ještě dosluhujícího
výboru, přinášíme aktuální složení i s kontakty v tomto čísle Zpravodaje.
Jednotlivé materiály z konference, tj. usnesení, předložené zprávy a další
dokumenty pak najdete v datovém skladu (na stránkách www.kct.cz) v části
Jihomoravská oblast – Oblastní konference 2014. V sekci Jihomoravské oblasti
také najdete zápisy z jednání oblastního výboru (tak jak se na tom usnesla
oblastní konference) nebo starší čísla Zpravodaje.
Alf

ZPRÁVY Z OBLASTI
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Složení oblastního výboru KČT-JMO pro léta 2014–2018
Ing. Hana Slabáková

předsedkyně

736 754 098

slabakova@kct.cz

Ing. Luděk Leder

místopředseda

736 754 070

l.leder@seznam.cz

Jiří Michenka

metodik

723 546 231

jiri.michenka@seznam.cz

Pavel Pakosta

administrativa

721 468 542

maugli_pavel@centrum.cz

RNDr. Jana Pavlíková

program

604 734 714

rndr.pavlikova@seznam.cz

Ing. Pavel Rabušic

cykloznačení

733 314 855

pavel.rabusic@volny.cz

František Serbus

mládež, ekonom

603 194 024

serbus@chameleonbrno.org

Ing. Roman Volek

klasiﬁkace, web

602 532 075

alf@ktnoha.cz

RNDr. Alois Zeman

pěší značení

602 763 811

lojza.zeman@seznam.cz

Pokladnu převzala účetní oblasti Marie Karmasínová. Na oblast bude docházet
jen podle potřeby, takže platby je lepší dohodnout telefonicky (721 827 515)
nebo mailem (karmasinova.m@seznam.cz)

Oblastní kontrolní komise pro léta 2014–2018
Ing. Martin Přibyl

předseda

603 793 195

martinpribyl@centrum.cz

Ing. Ivana Miklicová

členka

739 876 164

miklicovi@volny.cz

Ing. Tomáš Dvořák

člen

776 663 813

dvorak.007@seznam.cz

Sekce ochrany přírody vyhlásila další ročník soutěže
Turisté přírodě a kulturním památkám
Sekce ochrany přírody tuto soutěž vyhlašuje každoročně a v poslední
době dochází ke značnému nárůstu jejích účastníků. Vyhodnocení soutěže
je zveřejňováno v časopisu Turista. Jsou odměňováni jak kolektivy, tak i
jednotlivci, a to na Posledním puchýři nebo na konferenci klubu. Pravidla
soutěže lze najít v Kalendáři akcí KČT nebo na internetových stránkách klubu
(www.kct.cz/cms/pravidla-souteze-turiste-prirode-a-kulturnim-pamatkam).
Z naší oblasti obsazuje přední místa v této soutěži odbor KČT KTL Brno a
TOM Ještěrky Brno.
Pavel Rabušic
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VZPOMÍNKA

Za Janem Simetem
Honza byl Plzeňák. Možná se tedy
v duchu ptáte, jaký vztah má k našemu
regionu, mnozí z vás ho ani neznali. Velmi
dobře ho ale znali všichni dálkoplazi
a
především
všichni
pořadatelé
stokilometrových pochodů, na které
i k nám na jižní Moravu rád jezdil.
A proto si určitě zaslouží i několik řádků
v našem Zpravodaji. S dovolením Olafa
Čiháka přetiskujeme jeho vzpomínku
z webu dalkovepochody.cz, který navíc
Honzovi věnoval i jubilejní XX. ročník
své Pražské stovky.
„Právě on byl jedním těch lidí, kteří
mě přivedli ke stokilometrovým dálkovým
pochodům. Zúčastnil se všech devatenácti
ročníků Pražské stovky. Šestnáctkrát jako účastník a třikrát jako pořadatel, když už
kvůli nemoci nemohl chodit moje extrémní trasy.
Za svoji turistickou kariéru zvládl nachodit a naběhat přes 150 000 km a je zapsán
v Guinessově knize rekordů za absolvování 1000 běhů a pochodů na 100 km.
V roce 1997 byl celkově sedmý na mistrovství světa v běhu na 48 hodin, druhý
v kategorii výkonem 297,3 km.
Byl to však především výborný kamarád, který mně mnohokrát pomohl zvednout
náladu a dostat z krize. Šel jsem s ním i závěr mého nejdelšího absolvovaného pochodu
na 300 km. Třicet kilometrů před cílem jsme celá skupinka sbíhali dolů do Lobendavy
a já byl tak unavený, že jsem dokázal usnout i za běhu. Zůstal jsem vzadu. Honza si
toho všiml, počkal pod kopcem a dotáhl mě na další kontrolu. I díky němu jsem došel
až do cíle. Jindy jsem zase pomohl já Honzovi. Protože byl slabý v orientaci a já to
s mapou uměl. Podobných zážitků mám spousty a doufám že je nezapomenu.“
Olafova slova lze jen potvrdit. Protože to měl Honza z naší Vřesovické
stovky přes celou republiku, vždy zůstal po pochodu až do neděle. A i když
byl účastníkem, pokaždé nám ráno se slovy „Vždyť já jsem taky váš!“ pomohl
s úklidem základny. Teď bude na naše kroky dohlížet z pochodnického nebe.
Čest jeho památce!
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Turisté připomenou hrdinský čin hrázného Františka
Šikuly ze sklonku II. světové války. Již popětatřicáté
Brněnská přehrada na řece Svratce, pro Brňany známý „Prygl“, má bohatou
historii. O její stavbě se uvažovalo již na začátku minulého století. Teprve ve
20. letech dostal ale tento projekt konkrétní podobu. K její stavbě byla vybrána
soutěska u obce Kníničky, která musela ustoupit tomuto dílu. Obyvatelé byli
vystěhováni a byli jim nabídnuty nové pozemky na stavbu domů. Většina
obyvatel tuto nabídku přĳala. Dnes zbyl z původních Kníniček pouze památník
padlých v první světové válce. Toto místo všichni návštěvníci znají jako název
„U lva“ kousek za hrází. Vlastní stavba přehrady začala až v roce 1936. Celá
příprava i stavba se prováděla bez velkých mechanizačních prostředků hlavně
ručně. Jeden z důvodů tohoto typu výstavby byla také skutečnost, že přípravy
se prováděly v době hluboké hospodářské krize a záměr byl zaměstnat co
nejvíce lidí.
Samotná stavba se neobešla bez komplikací. Dvakrát se v této době
přihnala povodeň, která poničila jak zařízení, tak i dílo. Přehradu se podařilo
dokončit až ve válečných letech, a to v roce 1940. Právě vody nově vybudované
přehrady ale představovaly pro jižní část Brna obrovskou hrozbu. V případě
destrukce hráze vlivem válečných událostí by záplavová vlna poničila velkou
část města a ohrozila životy mnoha obyvatel. Ničivá vlna by při této katastrofě
dosahovala na Starém Brně až do třímetrové výše.
Podle platných předpisů musely být při výstavbě přehrady zabudovány
do hráze destrukční otvory, aby v případě válečného konﬂiktu mohlo být
provedeno zničení zařízení pro zpomalení postupu nepřítele. Německé
okupační úřady se obávaly, že by tohoto zařízení mohlo být zneužito
odbojovými složkami. Proto v roce 1941 vydaly rozkaz, aby tyto otvory byly
zasypány a lehce zabetonovány. Pracovníci přehrady však tyto otvory zasypali

Vzpomínka na Františka Šikulu v roce 2012. (foto Věra Kubešová)
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kamením a štěrkem a zároveň provedli důkladné zabetonování takovým
způsobem, že se dalo velmi těžko objevit.
Když se v roce 1945 přiblížila fronta k městu Brnu, začali sami zaměstnanci
přehrady snižovat výšku hladiny. V polovině dubna 1945 pak přĳelo v noci
na hráz auto s oddílem vojáků wehrmachtu pod velením důstojníka SS. Měl
za úkol jednak hlídat přehradní hráz a jednak zařídit její zaminování. Proto
velící důstojník nařídil hráznému Františku Šikulovi, aby odkryl destrukční
otvory. Když oznámil hrázný Šikula, že úsilí pracovníků přehrady najít otvory
je marné, hrozili okupanti zastřelením.
Rozzuřený velitel pak nařídil zaminovat korunu přehrady i hráz a odejel.
Brzy ráno 27. dubna 1945 se na druhém břehu řeky objevil bystrcký občan
Ladislav Dolníček a volal, že v Bystrci jsou už Rusové. Hrázný Šikula ho ale
varoval, že hráz je zaminovaná.
Protože tato domluva probíhala přes hučící vodu, nevěděl jistě, zda bylo
rozumět varování. Rozhodl se proto, že se pokusí dostat na druhou stranu,
aby svoje varování mohl uskutečnit sám. Proplížil se na druhý břeh a tak se
snažil dostat do Bystrce. Bohužel, při této činnosti byl spatřen hlídkujícími
německými vojáky a byl postřelen. Těžce zraněný pan Šikula se doplazil zpět
ke hrázi, kde se ukryl. Mezitím se panu Dolníčkovi podařilo varovat ruské
velení, kterému se po přestřelce podařilo odminovat přehradní hráz, takže
posléze mohly přejet na druhou stranu i tanky. Po dlouhých hodinách utrpení
byl pan Šikula ošetřen a zachráněn. Dnes stojí u přehradní hráze na počest
hrázného Františka Šikuly pomníček.
Členové odboru Klubu českých turistů 1. brněnská tuto epizodu brněnského
Pryglu znali. Vzhledem k tomu, že mezi Brňany a hlavně mládeží byla tato
válečná událost již málo známá nebo dokonce zapomenuta, rozhodli se
uspořádat vždy na jaře malou vzpomínku. Původně byla tato akce prováděna
jako hry pro mládež už vzhledem k tomu, že v této době měl odbor velmi silný
TOM. Po roce 1990 se mládež pomalu začala vytrácet a dnes je vzpomínková
akce navštěvována pouze dospělými členy a příznivci.
Od prvopočátků je ale odbor v úzkém kontaktu s rodinou pana Šikuly.
Díky těmto navázaným přátelským stykům se rodinní příslušníci každoročně
zúčastňují této malé vzpomínky a uctění hrdinného chování Františka Šikuly,
který neváhal nasadit i svůj život za záchranu Brna před zatopením.
O tom, že se tato vzpomínková akce stala už velmi dobrou tradicí odboru
KČT 1. brněnská i veřejnosti svědčí skutečnost, že v letošním roce, 26. dubna,
se uskuteční již popětatřicáté. Všichni jste srdečně zváni.
Jiří Bílý
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Na významné akce vypraví oblast autobusy
Na dvě z významných oblastních akcí letošního roku – Přátelství bez hranic na
Vršatci a Jarní Eurovýšlap Retz–Znojmo – pořádá oblastní výbor autobusové
zájezdy. Na obě akce platí pro členy zvýhodněné jízdné – oblast zájezdy dotuje
ve výši 25 % z předpokládaných nákladů.
Dotaci ve stejné výši poskytne oblast také odborům, které na některou
z těchto akcí uspořádají vlastní zájezd nebo turistům, kteří na ně vyrazí
individuálně veřejnou dopravou. V tomto případě je nutné se na oblasti
přihlásit do konce května.
Na oba zájezdy se vypraví autobusy pro 49 cestujících, pro zájezd na
Vršatec se k dostatečnému zájmu objednají dokonce dva autobusy.
Přihlášky na zájezdy je možné podávat do 31. března (týká se především
zájezdu na Vršatec!), nezapomeňte do nich kromě jména a příjmení uvést také
své členské číslo (kvůli slevě). Cenu je možné uhradit buď na účet oblasti
220691448/0300 nebo v hotovosti na oblastním sekretariátu na Křížkovského,
a to v pondělí 24. nebo 31. března v úředních hodinách (15.30 až 16.30 h).

Přátelství bez hranic – Vršatec, Bílé Karpaty, 3. května 2014
Odjezd autobusu:
Brno (parkoviště za vlakovým nádražím a Tescem) v 07.15 h,
Vyškov u vlakového nádraží 7.50 h.
Místo setkání: hotel Vršatec, Vršatecké Podhradie.
Navržená trasa:
obec Červený Kameň (Trenčianský kraj, SK) – po žluté Chmeľová, odb.
– zřícenina Vršatec – Vršatecké Pohradie – po modré (asfaltová cesta) Sedlo
Chotuč a Červený Kameň (délka trasy asi 10 km, převýšení asi 500 m).
Na místě srazu razítka, pamětní list, za příspěvek 10 Kč na stavbu Bezručovy
chaty na Lysé hoře razítko do záznamníku „Vystup na svůj vrchol“.
Cena zájezdu 200 Kč.
Návrat: odjezd z obce Červený Kameň asi v 16 hodin (bude upřesněno po
dojezdu na místo startu), abychom byli v Brně do 18.30 h.
Nezapomeňte si vzít občanský průkaz nebo jiný cestovní doklad a kartičku
zdravotní pojišťovny!
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Jarní Eurovýšlap Retz–Znojmo, 17. května 2014
Odjezd autobusu:
Vyškov, vlakové nádraží 6.30 h, Brno (parkoviště za vlakovým nádražím
a Tescem) 7.15 h, přejezd do Retzu, Dolní Rakousko – start trasy u Nové
radnice, pěší trasa do Znojma – cíl pochodu na nádvoří Znojemského hradu
pod Rotundou sv. Kateřiny od 13 hodin.
Pěší trasa:
náměstí v Retzu – Heiliger Stein – turistický hraniční přechod – Horecký
kopec – Nad Danížem – Hnanice (cca 10 km) – Na Fládnické cestě – Staré
vinice – Havraníky – Popice – Konice – Kraví hora – Znojmo, hrad.
Délka trasy asi 19 km, podle dohody lze přistavením autobusu v Hnanicích
zkrátit asi na 10 km).
Cena zájezdu 140 Kč.
Návrat: odjezd ze Znojma z parkoviště na náměstí Svobody (u plaveckého
bazénu) zhruba v 16 hodin, abychom byli v Brně do 18.30 h.
Nezapomeňte si vzít občanský průkaz nebo jiný cestovní doklad a kartičku ZP!
Jmenovité přihlášky na oba zájezdy přĳímá RNDr. Jana Pavlíková, e-mail:
rndr.pavlikova@seznam.cz, mobil: 604 734 714.

Selce IVV informuje
V sobotu 11. ledna se v Praze uskutečnilo setkání oblastních zástupců pro
IVV. Členové sekce IVV přednesli novinky v této oblasti. Upozornili také na
důležité aspekty při pořádání akcí zařazených do IVV.
Setkání zahájil předseda sekce Werner Friedrich, který na úvod přednesl
historii a smysl působení IVV. Z internetových stránek sekce přetiskujeme
několik odstavců:
IVV – Internationaler Volkssportverband neboli Světová organizace lidového sportu
sdružuje více než padesát států od Japonska přes většinu evropských států až po
Kanadu a USA. Vznikla v roce 1970 a dnes eviduje 15 miliónů členů v 5100 klubech,
které pořádají na 7700 akcí ročně, pravidelně uváděných v Katalogu akcí IVV.
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Programem IVV je:
• získat co největší počet lidí pro pravidelný pohyb v přírodě
• zabezpečit na akcích společenskou činnost v přĳatelných cenových relacích pro
nejširší turistickou veřejnost
• ocenit stálé účastníky akcí IVV velkým počtem diplomů, nášivek a odznaků
Symbolem ocenění je zvláštní razítko, které se dává pouze do zvláštních účastnických
průkazů dle počtu akcí a kilometrů.
Pořádané akce nemají mít výkonnostní charakter. Jejich smyslem a cílem je
odblokovat stres a pracovní přepětí nenáročnou fyzickou a cenově dostupnou
aktivitou tak, aby se stala sportem pro všechny věkové kategorie, tělesně více či
méně zdatné účastníky, tedy sportem pro všechny. Nenásilná forma odpočinkového
pobytu v přírodě bez nadměrného zatížení organismu je pro náročnější účastníky akcí
nahrazena výkonnostní formou - vyšší kilometráží. Odměnou za to jsou kromě fyzické
a psychické pohody navíc ocenění v podobě diplomů, odznaků a nášivek.
Klub českých turistů je členem mezinárodní organizace IVV od roku 1995. Proto
turisté KČT mohou podmínky ocenění IVV plnit na akcích IVV jak v České republice,
tak i v zahraničí. Ocenění se plní po linii počtu akcí a po linii počtu kilometráže. Může
se plnit jen i jedna forma. Plnění není časově omezeno.
Další možností je plnění tzv. městských, příměstských a kruhových turistických tras.
Tyto trasy najdete zde na webu – městské turistické trasy a kruhové turistické trasy.
Stejně jako KČT vydává svůj kalendář akcí (kde jsou akce IVV označeny
příslušnou ikonou), tak existuje i mezinárodní kalendář akcí IVV. Protože
už tato publikace narostla do rozsáhlých rozměrů a zásadně se snížil poměr
informací, které by jednotliví turisté využili, existuje nyní tento kalendář
pouze v elektronické podobě na internetových stránkách ww.ivv-web.org.
Díky tomu jsou data stále aktuální a navíc tím odpadl i důvod zpoplatňovat
zveřejnění akce v kalendáři (bylo 200 Kč).
Nadále však zůstává v platnosti podmínka, že na akce, které jsou
v mezinárodním kalendáři IVV, musí hlavní organizátor zajistit pořadatele,
který ovládá anglický nebo německý jazyk (nejlépe oba, nemusí to však
být jedna osoba). Termín pro podávání přihlášek je stejný jako u českého
kalendáře, tj. 30. června předchozího roku.
Po něm vystoupil Zdeněk Němec, který má v sekci na starosti podporu
pořadatelům akcí IVV. Zdůraznil především nutnost dodržování závazné
směrnice pro pořadatele jednotlivých akcí.
Vyzdvihl hlavně včasné zasílání propozic před akcemi a poté následné
vyhodnocení a vyúčtování akce. Sem patří zejména včasné vrácení razítka
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(razítek) IVV. Jak si jistě každý pořadatel všiml, razítka
jsou slepovaná pro každou akci. Je tedy zřejmé,
že dřívka jsou putovní – a proto je nutné je včas
vrátit, aby je sekce mohla využít pro přípravu
razítka pro dalšího pořadatele!
Aby sekce pořadateli akce zařazené do IVV
razítko vůbec poslala, musí být tato akce vedena
jako IVV v celostátním kalendáři akcí KČT, odkud
sekce čerpá základní informace! To by si měl každý
pořadatel sám zkontrolovat, aby pak zbytečně
nedocházelo k nedorozuměním, když razítko nedojde.
S tím souvisí i požadavek na zasílání propozic k akcím IVV sekci. Jednak
jsou umístěny na web a především tím dává pořadatel najevo, že akci opravdu
pořádá i jako IVV. Je snad zbytečné uvádět, že v propozicích by neměla
chybět loga KČT a IVV. Propozice stačí zaslat e-mailem. Spolu s nimi je také
vhodné blíže speciﬁkovat, o jaká razítka má pořadatel zájem (pěší, cyklo, …)
a na jakou adresu se mají poslat. To především v tom případě, že agendu
IVV má v rámci pochodu na starosti jiná osoba. Tyto informace je vhodné
poslat zhruba měsíc před pořádáním akce. Sekce tak bude mít dostatek času
nachystat veškeré podklady a poslat je zpět pořadateli. Nehledě na to, že se
tím zajistí i chronologické číslování akcí na razítkách.
Dalším rozšířeným nešvarem je popisování průkazek, např. cenovkami.
Pokud za agendu IVV na pochodu zodpovídá jiná osoba, je vhodné průkazky
vložit třeba do obálky a na ni pro obsluhu poznamenat cenu záznamníku.
Počmárané průkazy se snaží členové sekce co nejvíce spravit, ovšem snaha
o „vygumování“ je stojí nemalé úsilí, především časové, které by přitom rádi
věnovali turistice zcela jiným způsobem! Nehledě na to, že se pak zájemcům
na dalších akcích nabízí nevzhledné kusy (zejména když toto udělá několik
pořadatelů za sebou, než se průkaz prodá!).
Průkaz IVV také neslouží jako podložka pro razítka mezi jednotlivým
razítkováním, aby si pořadatel nezašpinil svůj stolek. Od toho se razítka posílají
v sáčku. Ten je mimochodem „zacvakávací“, takže není nutné jej po přĳetí
zásilky rozstříhávat. Naopak je vhodné této jeho vlastnosti využít a v sáčku
ho po akci poslat zpět. Nedojde tak například k nechtěnému znehodnocení
průkazek razítkovou barvou při přepravě.
Pokud pak pořadatel nechce platit poštovné za peněžní poukázku, může
peníze poslat bankovním převodem. Zaslání přímo v obálce spolu s razítky je
opět nejméně vhodná varianta.
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Přehled největších hříšníků, zejména co se vracení razítek týče, je zveřejněn
v prvních letošních zprávách IVV (odešly na odbory e-mailem). Jak je z něj
vidno, žádný z nich není z naší oblasti. Proto se na tomto místě určitě sluší
poděkovat všem pořadatelům akcí IVV v Jihomoravské oblasti, že si vzorně
plní své povinnosti spojené s pořádáním akce IVV.
Další informace ohledně pořádání akcí IVV lze nalézt na internetových
stránkách KČT v sekci IVV/IML: www.kct.cz/cms/sekce-ivv-iml, kde je ke
stažení i závazná směrnice. V případě dotazů je možné se obrátit na kontakty
v ní uvedené. Ve zkratce dva nejdůležitější, taktéž je možné položit dotaz
oblastnímu klasiﬁkátorovi:
• Werner Friedrich, předseda sekce (mezinárodní kalendář) –
wfried@seznam.cz, 608 159 711
• Zdeněk Němec, místopředseda (vydávání ocenění, výdej razítek) –
z.nemec.68@seznam.cz, 723 537 573
• Roman Volek, klasiﬁkátor KČT-JMO (oblastní zástupce), alf@ktnoha.cz,
602 532 075
V minulých dnech také do odborů odešlo letošní první číslo Zpráv IVV/IML
a také pozvánka na letošní Europiádu.
Na závěr – a toto je informace spíše pro turisty, aktivní plnitele podmínek
IVV – ještě přinášíme přehled akcí, na kterých je možné vyřídit agentu IVV, tj.
vyzvednout si diplomy, odznaky nebo nášivky za splněné podmínky:
• 14. června Kolem Doubravníku pěšky i na kole
• 27. září Jede Kudrna okolo Brna
• 15. listopadu Za posledním puchýřem (Benešov)

Europiáda
Tak jako mají sportovci svou vrcholnou akci, mají ji i turisté – nazývá se IVV
Olympiáda. Pořádá se každé dva roky a její součástí jsou především pochody
na trasách 7, 10, 20 a 42 kilometrů (chodecký maratón). Někdy pořadatelé
připraví i soutěže ve sportovních disciplínách nebo sportovní program pro
mládež. Nechybí ani kulturní a společenská část. Každá IVV Olympiáda má
po vzoru sportovních olympiád i své slavnostní zahájení a zakončení.
Protože došlo před několika lety kvůli administrativnímu zjednodušení
k vytvoření samostatné evropské sekce IVV, nebylo daleko ke vzniku další
společenské akce velkého významu. Protože jsou IVV Olympiády velmi
oblíbené, vyplnila místo v jejich dvouletém cyklu Europiáda.

20

ZPRAVODAJ JIHOMORAVSKÉ OBLASTI KČT

Její druhý ročník se koná právě letos, od 19. do 22. června v Itálii, v kraji
Vicenza. Vydat se tam můžete jak na „vlastní pěst“, tak také jako účastníci
mnoha turistických zájezdů vypravených na tuto akci.
Alf

Nový občanský zákoník dopadne i na činnost odborů KČT
Od 1. ledna letošního roku platí nový občanský zákoník (NOZ), který se
dotýká i činnosti spolků (jak jsou nově zájmová sdružení nazývána), tedy i
KČT a jeho odborů. Ne všechny změny však musí být učiněny okamžitě, je na
ně dostatek času, a tak se rozvážnost určitě vyplatí.
První velká změna je v oblasti pojmenování spolků. Nově musí mít všechny
za svým názvem uvedeno „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo alespoň „z. s.“.
Výjimku zde mají tradiční spolky, kam KČT se svými sto šestadvaceti lety
působení určitě patří. Tato úprava se nás tedy netýká (transformace na spolek
se provedla automaticky od 1. 1. 2014).
Tři roky má pak spolek na změnu stanov tak, aby odpovídaly NOZ.
Také zde by mělo být zákonu učiněno za dost, protože nové stanovy se mají
projednávat na celostátní konferenci letos v dubnu.
Evidence spolků nově přechází z ministerstva vnitra na krajské soudy. Na
předání agendy mělo ministerstvo tři měsíce. Po 1. dubnu 2014 je tedy dobré,
aby si každý odbor zkontroloval, zda údaje, které o něm tzv. rejstříkový soud
eviduje, odpovídají skutečnosti. I v tomto případě má spolek na nápravu
tři roky, což je doba dostatečná. Tato doba se samozřejmě netýká případů,
kdy si soud sám vyžádá doplnění některých údajů. Pak je nutné dodržet jím
stanovenou lhůtu pro odstranění nedostatků!
Bližší seznámení s novým občanským zákoníkem a dopady na naši činnost
vám přineseme podrobněji v dalších číslech.
Alf
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