
O tradicích
Tradice. Odkaz našich předků. Minulých generací. 
Pro někoho se jejich udržování stalo více než životním 
posláním a pro jiné dávno překonanou historií, 
kterou je třeba zadupat do země co nejhlouběji, aby 
nebránila pokroku.

I Klub českých turistů dal vzniknout několika 
tradicím. Uveďme dvě největší: světově unikátní 
systém značení a nejdéle u nás vycházející tematický 
časopis.

Lze s klidným svědomím říci, že o tyto dvě tradice 
hned tak nepřĳdeme, i když je stále těžší hledat nové
značkaře a kolem našeho časopisu je teď rušno víc 
než obvykle.

Nositelem tradice je totiž vždy člověk a jeho 
konání. A pokud současná generace nenajde 
následovníky v generaci následující, tradice, byť 
sebelepší, postupně zanikne. Je to smutné, ale třeba 
si říct, že takový je život. Vždyť vznikají tradice 
nové. A kdyby jim některé zaniklé neuvolnily místo, 
měli bychom tu za chvíli „přetradicováno“.

Daleko smutnější však je, pokud pěkná tradice 
zanikne násilím. Stále je zde někdo, kdo by chtěl 
v započatém díle pokračovat, ale nemůže – ze zlé 
vůle někoho jiného. A mnohdy k tomu stačí opravdu 
málo. Třeba rozorání pěšiny, která pamatovala ještě 
císaře pána, postavení závory nebo jen vyvěšení 
cedulky zákaz vstupu. Co včera šlo, dnes už nejde.

Alf
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Dále od hradu dále aneb Konec jedné tradice?
V chování na přelomu starého a nového roku se turisté výrazně vymykají 
chování většiny lidí, a to nejen v českomoravské kotlině. Místo bujarých 
oslav jdou spát mnohdy ještě před půlnocí, aby pak ještě za tmy (což tedy 
v tuto roční dobu není zase takový problém) vstali a vyrazili na svůj oblíbený 
novoroční výšlap.

Mezi turisty a dalšími nadšenci z Kyjovska hluboce zakořenilo Vítání 
nového roku na Cimburku, za jehož vznikem stál doktor Hlaváč. Pro všechny 
tyto lidičky objevil krásu středověké zříceniny vypínající se nad vodami 
Koryčanské přehrady.

Za dobu pořádání výstupů se turisté drápali k hradu po kolena ve sněhu, 
brodili nekonečným marastem po vánoční oblevě, klouzali po namrzlém 

svahu. Nespočetněkrát ale také obdivovali krásu 
novoročního svítání, když první sluneční paprsky 
právě se rodícího roku začaly probleskovat nad 
cimbuřím a mezi stromy chřibských hvozdů.

Každý s sebou kromě zásob – nezbytného 
špekáčku, kousku pečiva, pleskačky a případně 
i krabičky se vzorkem cukroví vytáhl na nádvoří 
tu větší, tu menší halouzku na táborák. Potřeba 
byly všechny. Menší na založení ohně, větší pak 
na přiložení. Pro všechny pak pořadatelé vynesli 
nahoru i několik várnic se svařeným vínem, aby 
ta novoroční zima byla o něco víc snesitelnější. 
A zapomenout nesmím ani na výbornou zelňačku 
manželů Ježových. Bez ní by novoroční Cimburk 

nebyl novoročním Cimburkem.
Po třech staletích tedy starý hrad aspoň 

na jeden den v roce ožil hlaholem lidských 
hlasů a teplem plápolajícího ohně.

V posledních letech získal 
i několik nových stálých obyvatel. 
A tradiční setkání, které založili před 
třemi desítkami let kyjovští turisté, 
když ještě samozvaní novodobí 
„vládci hradu“ nebyli ani v plenkách, 
stávalo se těmto pánům rok od roku 
větším trnem v oku. Letos pak turisty 
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ze středověké zříceniny 
vypověděli úplně. A 
tak se tedy skončila 
jedna pěkná turistická 
tradice.

Těžko ale rozervat 
pevný řetěz tradice 
hluboce vryté 
v turistických srdcích. 
Turisté a další příznivci 
novoročních toulek si 
najdou jiné místo, kde 
pozvednou sklenku na zdar a na zdraví v nově příchozím roce. Třeba u Kozla, 
na dohled od zdí cimburských. Nebo na jiném místě, kde nebude nikomu 
překážet odvěká lidská touha po setkání. Jen hořká pachuť myšlenky, že to 
může někomu tolik vadit, ještě několik let přetrvá.

Alf

Novoroční čtyřlístky vybraly v kraji přes dvacet tisíc
Na třech tradičních akcích, které se zapojují do sbírky Novoroční čtyřlístek 
v Jihomoravské oblasti, přispěli tentokrát účastníci částkou 20 026 korun. 
V celé republice se pak suma blíží dvouse�isícové hranici. Pozitivní také je, že
oproti loňsku se do projektu zapojily čtyři nové akce. Výtěžek sbírky použĳe
Klub českých turistů na vybudování, vyznačení a údržbu vozíčkářských tras.

Akce Pořadatel Vybraný obnos

Silvestrovský pochod – NČ KČT Ivančice 1 400

Novoroční výstup na Babí lom – 
Novoroční čtyřlístek

KČT-JMO, KČT KTL Brno, 
TOM Horolezčata 11 468

Novoroční čtyřlístek – Okolo 
Vřesovic KČT Vřesovice 7 158

Zdroj dat: zpráva o sbírce Novoroční čtyřlístek 2015 pro konferenci KČT, 28. 3. 2015, Praha.
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Kulaté ročníky pochodů táhly. Pořadatelům přálo i počasí
Členové KČT Malá Haná uspořádali za pomoci sponzorů jubilejní 20. ročník 
pochodu Opatovské Šmajd. Akce se konala ve dnech 6. a 7. února  v sokolovně 
a všichni vyhlíželi hlavně počasí, které nám nakonec přálo. Byl sice mrazivý, 
ale slunečný a bezvětrný den, ideální pro procházku v přírodě.

Akce začala v pátek po obědě pochodem Oldův memoriál, kterého se 
zúčastnily také děti ze základní školy ve Velkých Opatovicích, na které v cíli 
v sokolovně čekal diplom, omalovánky, hry a nějaké sladkosti.

Během odpoledne se také začali sjíždět účastníci Malohanácké stovky. K naší 
velké radosti se přihlásilo 42 turistů z České republiky, Polska, Slovenska a 
Rakouska, kteří se vydali na trasu sto kilometrů.

V sobotu od rána se účastníci registrovali na hlavní akci víkendu, Opatovské 
Šmajd. Start na dvanáct různých tras byl z Letovic a Velkých Opatovic. Pochodu 
se zúčastnilo 262 turistů.  Novinkou 
na startu byly nové barevné mapy 
tras a sladkost na cestu. 

Pochod se všem zúčastněným 
líbil, chválili nové trasy po 
značení, které jsme v minulém roce 
zabezpečili, a počasí, které nám 
skutečně přálo. Při příchodu do 
cíle byli všichni oceněni diplomem, 
pamětní medailí a ženy i pěknou 
figurkou.
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Občerstvení v sokolovně bylo zabezpečeno po oba dva dny na vysoké 
úrovni a v sobotu odpoledne hrála pro vracející se pochodníky k poslechu 
i tanci oblíbená country kapela Kázeň. 

Těšíme se na shledanou při dalších akcích našeho odboru KČT Malá 
Haná, bližší informace najdete na Facebooku – KČT Malá Haná a na webu  
h�p://smajd.webnode.cz/.

Jen o dva týdny později zvaly turisty na kulatý ročník svého pochodu tři 
bučovické pohádkové bytosti – Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Také v Bučovicích 
mají dvě místa startů – dlouhé tratě 33 a 50 kilometrů startují z bistra U Draka, 
krátké trasy 5 až 21 kilometrů pak z Domu dětí. Tam mají také všechny trasy 
společný cíl.

Mezi účastníky je oblíbená 
zejména kontrola U Kříže, 
kde si můžou u táboráku 
opéct špekáček a zahřát se 
teplým čajem. Dospělí si pak 
můžou na zahřátí dopřát 
i pohárek svařáku nebo 
štamprličku slivovice. Ty 
přĳdou vhod zejména když
se na hřebu Ždánického lesa 
prohání čerstvý vítr. Zrovna 
jako letos.

Ke dvěma desítkám 
ročníků nechali pořadatelé 
zhotovit dvě nová památeční razítka podle návrhů Miroslava Smejkala. 
Jedno z nich mohli pochodníci získat právě na kontrole U Kříže. A po zavření 
kontroly samozřejmě i v cíli.

Tam na všechny čekal zasloužený diplom, drobný upomínkový předmět a 
pro padesátkaře guláš.

Slunečné počasí přilákalo na pochody velký 
počet účastníků, což pořadatele zajisté potěšilo. 
A protože byly akce také součástí projektu 
Vystup na svůj vrchol, prospělo to i dobré 
věci. Mezi účastníky se vybralo více peněz na 
podporu dostavby Bezručovy chaty na Lysé 
hoře.

Jaroslav Barvíř, Alf

Z trasy Pochodu DŠB (foto Jan Formánek)
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Krajem pod Kojálem se nakonec přece jen konal na sněhu
Začátek nového roku byl pro náš oddíl významný, protože jsme měli uspořádat 
35. ročník přejezdu „Krajem pod Kojálem“. Uspořádat tento přejezd na běžkách 
je možné jen při příznivém počasí s dostatkem sněhové pokrývky. Začátek 
a průběh zimy tomu vůbec neodpovídal. Ještě v polovině ledna nebylo po 
sněhu v okolí vysílače Kojál ani památky. Tak jako všude, i v našem oddíle 
jsou pesimisté, kteří předpovídali, že tato akce určitě nebude na běžkách. Část 
členů pak neustále sledovala předpovědi počasí jak na stránkách Českého 
hydrometeorologického ústavu, tak také v různých sdělovacích prostředcích. 
Několik předchozích ročníků se totiž neuskutečnilo na běžkách. Proto jsme 
doufali, že tento jubilejní ročník se bude konat na sněhu. 

Naše přání se splnilo v druhé polovině ledna. Začalo mrznout, napadl sníh 
a vytvořil souvislou sněhovou pokrývku, která odpovídá možnosti uspořádat 
přejezd. Rozhodli jsme, že přejezd uskutečníme v sobotu 7. února. Hned 
začátkem týdne jsme začali s přípravnými akcemi včetně zajištění orlovny, 
občerstvení, diplomů, upomínkových předmětů, sponzorů a také jiných 
organizačních úkolů.

Jako vždy při této akci je nutné věnovat nejvíce času výběru a přípravě 
tras odpovídajících sněhovým podmínkám. Tyto trasy musíme prošlapovat 
a označovat sami ve svém volném čase bez použití techniky, jako je třeba 
sněžný skútr. Podařilo se nám připravit dvě trasy v délkách patnáct a 
pětadvacet kilometrů v okolí vysílače Kojál přes Kotvrdovice, Krásensko, 
Podomí, Ruprechtov a Jedovnice. Na trasách byla možnost nabrat síly 
v hotelu Vrchovina a v restauraci Pomeranch. Pro účastníky jsme připravili 
překvapení v podobě občerstvení v myslivecké chatě u Podomí. Běžkaři si 
zde mohli objednat čočkovou polévku, čaj nebo jiné ostřejší nápoje, které jim 
dodaly potřebnou novou energii. Dalším překvapením byla možnost koupit 
si výherní losy do tomboly, do které jsme zajistili hodnotné výhry.

Pokud někdo značil trasy v pátek před přejezdem, nevěřil tomu, že se 
vůbec nějaký přejezd uskuteční. Foukal silný vítr, nebylo pořádně vidět do 
dáli. Hned za námi vítr zavál stopy a strhával také značení tras. Kvůli tomu se 
možná pár běžkařů v určité části trasy nedokázalo správně orientovat. Za tuto 
malou nepříjemnost se omlouváme.

Našeho přejezdu se zúčastnilo na 160 vyznavačů bílé stopy. Doufám, že 
všichni byli spokojeni. Na závěr chci poděkovat také všem pořadatelům, kteří 
přispěli dle svých možností k uspořádání této naší významné akce.

Jaroslav Sedlák
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Na Josefském šmajdu vítali turisté jaro
Stejně jako loni, tak i letos spojil oblastní výbor pořádání Prvního jarního 
výšlapu s již zaběhlou akcí. Tentokrát se dohodl s pořadateli z odboru KČT 
Slovan Břeclav, kteří oblastní zahájení sezony přidali ke svému Josefskému 
šmajdu.

V sobotu 21. března po ránu se tak k základní škole na Sovadinově ulici 
v Břeclavi začali trousit první turisté. I když se rtuť teploměru třásla několik 
stupínků pod bodem 
mrazu, nad střechami 
začalo vykukovat 
první jarní sluníčko 
a na odpoledne 
slibovala předpověď 
opravdu jarní počasí.

Někteří turisté se 
po přihlášení hned 
vydali na zvolenou 
trasu, jiní se rozhodli 
překonat několik 
mrazivých minut a 
počkali na oficiální zahájení nové turistické sezony. V deset hodin přítomné
turisty pozdravili předseda KČT Slovan Břeclav Josef Kaman, místostarosta 
Břeclavi Zdeněk Urban, místopředseda KČT Zdeněk Cabalka, předsedkyně 
Jihomoravské oblasti KČT Hana Slabáková a metodik oblasti Jiří Michenka.

Poté už se na trasy 
vydal i poslední hlouček 
turistů. Vybrat si turisté 
mohli z pěti tras od devíti 
do šestadvaceti kilometrů. 
Na té nejdelší je pak čekal i 
výstup na Přítluckou horu, 
kterou pořadatelé vybrali 
do akce Vystup na svůj 
vrchol.

Kratší trasy pak 
zavedly turisty především 
na Pohansko, kde byl 
u zámečku připraven 

Zdeněk Cabalka, Hana Slabáková, Zdeněk Urban a Josef 
Kaman vítají nejen příchozí turisty, ale i příchozí jaro

U prezence
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hlavní program akce. K poslechu zde hrála skupina Amulet, která v jarní 
náladě pozvedla některé účastníky i k tanci. Vydanou energii pak mohli 
turisté doplnit grilovanou klobáskou. Zájemci o historii mohli samozřejmě 
navštívit expozici v zámečku – pro účastníky Prvního jarního výšlapu zajistili 
pořadatelé vstupné za polovic.

Pro rodiče s dětmi pak turisté z KČT Hodonín zajistili u zámečku několik 
her v rámci akce Toulavý kočárek. Za odměnu dostaly děti hamánky a oblíbené 
zelené náramky s logem KČT a turistické značky.

Organizátorům z odboru KČT Slovan Břeclav patří velké poděkování za 
skvěle zvládnutou akci, kterou pak už jakoby za odměnu podtrhlo slunečné 
jarní počasí. A také za to, že díky nim mohl do své dlouhé tradice přidat 
oblastní První jarní výšlap další ročník!

Alf

Turisté z Hodonína

Účastníci z Bučovic
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Po stopách rodiny Esterházy
Je ráno. Nenávidím vstávání. No, snad se ještě trochu vyspím v autobuse. 
Modlitby za pěkné počasí vzaly za své s první kapkou, která dopadla na sklo 
autobusu. Třeba budeme mít štěstí a v Rakousku pršet nebude. 

Hurááá, neprší! A dokonce není ani vedro! Jen kvalitní bílá mlha, prostě 
„made in Austria“. Pro lidi toužící po úchvatných výhledech do krajiny je to 
zklamání, ale všichni to berou s humorem. Soucítím s nimi, i když mně počasí 

vyhovuje. Teplota je tak akorát pro chůzi 
a mamka mě s mou závratí nemůže nutit 
vystoupat na rozhlednu, protože by stejně 
nebylo nic vidět! 

První zastávkou je Lore�o. Je to poutní
místo s bohatě zdobeným kostelem a 
černou madonou, která  má svoji vlastní 
kapli v zahradě vedle kostela. Socha černé 
madony je nezvyklá a při pohledu na ni 
několik z nás napadlo, proč je vlastně černá? 
Kvůli černochům? To těžko, staré dřevo asi 
také ne. Odpověď bohužel nikdo neví, ale 
strýček Google jistě poradí.

Autobusem přĳíždíme k Forststrasse
(Lesní cesta) a dál pokračujeme pěšky, cesta 
naštěstí není moc rozblácená. Okolní les 

v mlze působí tajemně. Nejdříve přicházíme k rozhledně Buchkogelwarte. 
Rozhledna je kovová s rastrovými schody, je mi špatně, jen když ji vidím. 
Ale jinak je nádherná, jak se tak tyčí v té mlze, působí jako by byla jenom 
z poloviny dostavěná. Někdo nahoře 
volá „Něco vidím!“. My dole koukáme 
překvapeně nahoru, že by rozhledna 
byla nad mlhou? Ne, ne, není, protože 
dotyčný pokračuje „Strom o tři metry 
vedle“. Všichni se upřímně smějeme 
a vtipkování pokračuje až k další 
rozhledně.

Rakušané nemají barevné 
turistické značky jako my, jejich 
značky jsou červenobílé jako rakouská 
vlajka. Podél cesty míjíme několik 
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náboženských objektů 
– kříž, sloup se svatým, 
svatý obrázek, kapličku. 

Druhá rozhledna 
se také ztrácí v mlze, 
takže Neziderské jezero 
rozhodně nebude vidět, 
ale někteří s bujnou 
fantazií vidí i Vídeň 
a Mikulov. Rozhledna 
je také krásná, celá ze 
dřeva. Poblíž rozhledny 
jsou na zemi zvláštní 
kaštany, nikdy jsem 
takové neviděla, jsou 
jako malí ježečci. Jeden 
Rakušan si všiml, že si 
je fotím, a vysvětlil mi, 
že jsou to jedlé kaštany, 
které si doma upraží, a pro jistotu je rychle začal sbírat, abych se nepřidala. 
U rozhledny se na chvíli zastavujeme a čerpáme energii z našich svačin a 
hlavně nápojů, abychom zvládli ještě ten kousek cesty před námi. Všichni 
mají hned lepší náladu.

Scházíme do Eisenstadtu, rychle nakouknout do parku u zámku a hurá ke 
kostelu Bergkirche, vystavěnému ve tvaru umělé hory, připomínající Golgotu. 
V boční kapli je pohřben skladatel Josef Haydn. Průvodce mluví německy, 

takže si trénuji němčinu a 
poslouchám překlad Pavla 
Roháčka. Kostel je opravdu 
unikátní, nikdy jsem nic 
podobného neviděla a ani 
jsem se o Kalvarienberzích 
neučila. Z vrcholku „kopce” 
je moc pěkný výhled, jen se mi 
trochu dělá špatně, ale kostel 
i Kalvarienberg rozhodně 
stály za to. V kostele byla moc 
pěkná podzimní výzdoba – 

Před kostelem Bergkirche (foto Tomáš Slabák)
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před oltářem byly různobarevné dýně s klasy a vedle oltáře koruna vyrobená 
z klasů a ozdobená jablky a listím. Při procházce městem začíná zpoza mraků 
nesměle vykukovat sluníčko. Haydnův dům je překvapivě celkem nenápadná 
stavba poblíž zámecké zahrady.

Během přejezdu k zámku Fertöd všichni obědváme a pospáváme, 
abychom načerpali energii na zbývající program zájezdu. V Maďarsku se 
počasí umoudřilo, nádherně svítí sluníčko, prostě babí léto. Zámek nás při 

vstupu na nádvoří 
uvítal kašnou a krásně 
osázenými záhony – 
chápu, proč se Fertödu 
přezdívá maďarské 
Versailles. O to větším 
překvapením je pro 
nás zámecká zahrada, 
všichni jsme očekávali 
krásné záhony jako před 
zámkem, ale je tu pouze 
mnoho sestříhaných 

jehličnanů na zatravněné ploše. Pak jsme si všimli zarostlých obrubníků, 
původních květinových záhonů. Během prohlídky elegantního zámku jsme 
se dozvěděli, že na úpravě zahrad se teprve začíná pracovat a snad jednou 
budou zase tak krásné jako ve Versailles.

Z interiéru zámku jsme všichni nadšeni a hojně využíváme možnosti 
fotografovat během prohlídky. Ve snaze získat nejkrásnější snímky jsme 
několikrát spustili alarm, ale náš 
mladý průvodce je chápavý, patrně 
se to tu stává často. Místnosti jsou 
nádherně zdobené a vybavené 
nábytkem, obrazy a porcelánem 
z nedaleké manufaktury. Každému 
se líbilo něco jiného, mě asi nejvíc 
zaujaly tři velké pomerančovníky, 
které byly obsypány pomeranči, a 
množství různých hodin, kterých je 
v zámku více než sto. 

Pokračujeme k Neziderskému 
jezeru, které v zapadajícím slunci Panská komnata zámku Fertöd
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vypadá nádherně. Nikdo si dobrovolně nechce skočit šipku, přestože hloubka 
jezera je 176,8 cm a voda je čistá. Někteří si raději vyzkoušeli houpací lavičku, 
jiní fotografují, ale všichni jsme okouzleni uklidňující atmosférou okolí. Mně 
se podařilo objevit obchůdek, před kterým byly v krabici starší knihy za dvě 
eura a kasička, takže si pořizuji papírový suvenýr. 

Rychle do autobusu a hurá domů! Výlet byl i přes počáteční nepříznivé 
počasí fajn a myslím, že nebyl nikdo, kdo by nebyl spokojený. Už se těším na 
další putování do neznáma.

Eva Hříbková

Na houpací lavičce jako na horské dráze

Park u zámku Fertöd (foto 7× Hana Slabáková)
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Také letos lze s Mapou vyrazit za poznáním
Odbor KČT Mapa nabízí poznávací zájezdy i v letošním roce. Vybrat si můžete 
z následující nabídky:

• 18. 4. –  Okolí Mödlingu,
• 16. 5. –  Kolem Dyje ke kořenům Rakouska (Eibenstein, Ragoz),
• 6.–7. 6. – Víkend v pohoří Raxalpe,
• 6. 9. –  Po stopách starých Římanů (Rakousko),
• 22. 11. – Termální lázně Mošoň.

Podobnější informace získáte na internetových stránkách 
www.zajezdysmapou.estranky.cz nebo na kontaktech  
Zdeněk Cabalka – 602 546 111 
Pavel Roháček – 721 763 489 (pátek až neděle).

Západ nad Neziderským jezerem

14 ZÁJEZDY S MAPOU

Oblastní soutěž zaujala. Alespoň podle vydaných průkazů
Oblastní programová rada a rada výkonnostní turistiky připravila od 
letoška pro turisty oblasti celoroční soutěž na podporu turistické aktivity a 
návštěvnosti turistických akcí. I když od počátku jsme avizovali, že plnění 
podmínek vychází z iniciativy turisty a není předepsaná žádná forma 
záznamníku – stačí i obyčejný list papíru, připravila nakonec programová 
rada na podkladě mnoha dotazů speciální záznamníky.



Pro plnění podmínek jsou tedy k dispozici dva záznamníky – typ A podle 
počtů absolvovaných akcí a typ B pro zápis konkrétních výkonů. V každém 
záznamníku jsou ve zkratce uvedeny podmínky plnění, jejich podrobný popis 
jsme zveřejnili ve čtvrtém čísle loňského Zpravodaje.

Záznamníky byly k dispozici na oblastní konferenci a doslova se po 
nich zaprášilo. Poslední kusy jsou na vyžádání na oblastním sekretariátu, 
popřípadě je možné je po dohodě dovézt na některou z akcí v oblasti.

Protože jsme soutěž vyhlásili jako roční, tj. od 1. ledna do 31. prosince 
daného roku, ale záznamníky si turisté mohli převzít až na oblastní konferenci 
1. března, můžou si své výkony do záznamníku za leden a únor zaznamenat 
dodatečně, jak je naznačeno na spodních obrázcích. Pouze v případě konečného 
umístění bude programová rada požadovat dodatečné doložení výkonů.

Tyto akce byly absolvovány 
ještě před získáním průkazu 
– poté byly do něj dodatečně 
zapsány a až po nich jsou 
průběžně evidovány další 
akce včetně potvrzení 
pořadatelem. Pokud se turista 
umístí s tímto záznamníkem 
na vyhlašovaném místě, musí 
včas doložit absolvování 
nepotvrzených akcí (výkonu) 
dodatečně, a to diplomem, 
pamětním nebo účastnickým 
listem popřípadě potvrzením 
v jiném záznamníku (např. 
Turistický škrpál). Pokud 
účast nebo výkon nedoloží, 
odečtou se tyto akce z jeho 
„bodového konta“ a přepočte 
se pořadí účastníků!
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Závěrem na konkrétních případech ještě ukážeme bodování jednotlivých 
akcí. Vycházka pořádaná odborem, která je za jeden bod, zde bohužel není, 
ale definice takové akce je snad zřejmá.

Na druhém obrázku na předchozí straně jsou u prostřední akce zapsány 
tři body. Jde totiž o turistickou akci (pochod chcete-li), která je uvedena 
v kalendáři akcí KČT (celostátním nebo v některém oblastním). Další dvě akce 
na tomto obrázku jsou za pět bodů, protože se navíc konají v Jihomoravské 
oblasti a jsou uvedeny v kalendáři akcí Jihomoravské oblasti (dvoubodová 
prémie dle podmínek soutěže).

Opět klasický pochod za 3 
body + 2 body prémie za  akci 
v naší oblasti.

Významná oblastní akce, 
tedy 10 bodů – viz seznam 
na straně 3 kalendáře akcí 
Jihomoravské oblasti na rok 
2015.

Dvacet bodů lze potom získat za významnou celorepublikovou akci pořádanou 
v Jihomoravské oblasti. Jejich seznam najdete na straně 2 oblastního kalendáře 
akcí na rok 2015. Jde o tyto akce:

• 30. 8. – Setkání turistů k 120. výročí otevření Útulny na Macoše,
• 26.–27. 9. – 46. ročník Jede Kudrna okolo Brna,
• 13.–15. 11. – 44. ročník Za posledním puchýřem.

Kudrna a Puchýř jsou navíc vícedenní akce, takže 20 bodů je za první den 
účasti na akci, za každý další den si turista připíše 1 bod (to platí u všech typů 
vícedenních akcí – viz pravidla soutěže).
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Chcete mě aneb Kam s ním?
Nebojte se, nebudu vám na těchto stránkách nabízet zatoulané kočky nebo 
psy anebo snad jiné méně či více exotické mazlíčky. A také zde nehodlám 
řešit Nerudovské téma, jak se efektivně zbavit slamníku či jiného b* (odpadu 
a nepořádku).

Ale nechci vás také zbytečně uklidňovat, že následující téma lze brát na 
lehkou váhu.

Šedesát let, to je v lidském životě úctyhodná doba. Znamenají dvě generace, 
byly doby, kdy tvořily hranici odchodu na zasloužený odpočinek a pokud je 
svorně prožĳí manželé, čeká je oslava diamantové svatby.

Šedesátý ročník (pomiňme nyní roční rozdíl mezi ročníky a výročími) 
by měl příští rok oslavit také První jarní výšlap. Toto číslo na první pohled 
ukazuje, že jarní výšlap má mezi našimi akcemi neotřesitelnou pozici, když 
se za ty roky vždy našel jeho pořadatel.

Bohužel při bližším pohledu je nutné konstatovat, že je tomu spíš právě 
naopak. Nebýt totiž toho, že oblastní výbor hodil loni První jarní výšlap tak 
trochu na bedra rousínovskému TOM Kačeny a letos Slovanu Břeclav, aby ho 
připojili ke svým tradičním akcím, patrně už by neexistoval.

Loňští i letošní pořadatelé se přitom svého úkolu zhostili na výbornou a 
účastníkům připravili až na drobné technické problémy skvěle zorganizované 
akce, ze kterých se turisté vraceli domů s nadšením a pocitem hezky stráveného 
dne.

To už turisté nemají chuť se na začátku nové sezóny vzájemně setkat a spolu 
oslavit příchod jara, nového života do přírody? Kam se poděla ona pověstná 
turistická sounáležitost? Nemyslím si, že by se jen tak lehce vytratila. Počty 
účastníků na posledních ročnících to jasně dokládají.

Nebo je za tím něco jiného? Třeba strach? Strach z toho, že bychom tak 
velkou akci u nás nezvládli uspořádat? Vždyť kolik je v naší oblasti odborů, 
které hravě zvládnou uspořádat své tradiční akce pro stovky účastníků. 
Místních i přespolních. A s úspěchem!

Tak v čem je První jarní výšlap jiný? Jako by tato tři slova byla pro pořadatele 
v naší oblasti spíše stigmatem nežli výzvou zkusit uspořádat oblastní zahájení 
sezóny, možností přilákat do svého města nebo obce turisty z celého kraje a 
ještě za několik let se chlubit zápisem v klubové kronice „Tak v tomto roce 
jsme to byli my, kdo pro turisty připravil oblastní vítání jara!“.

Stojí snad za nezájmem o pořádání obavy odborů z toho, že by jejich akce 
nedosáhla takové „úrovně“ jako ta, co pořádali „sousedé“ minulý rok? Třeba 
kvůli tomu, že účastníkům nebude vyhrávat živá kapela nebo že bohatý 
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sponzor nezajistí pro každého pivo zdarma? Myslím si, a doufám, že nejsem 
sám, že na První jarní výšlap se nejezdí kvůli podobným tanečkům.

Hlavním důvodem je přece to zahájení sezóny. Případná kapela a další 
atrakce jsou už něčím navíc, nikoli však základním kamenem. Když nebudou, 
svět se nezboří. Účastníci si více zapamatují sraz na netradičním místě, vtipnou 
soutěž nebo procházku neznámými či běžně nepřístupnými místy. Originalita 
zde jasně vítězí.

Drobnou chybku rozvážný turista rád odpustí a na ty nerozvážné kecaly 
netřeba brát zřetel. Vždy však od turistů přĳde vděk za to, že mohli na První
jarní výšlap vyrazit.

Tak proč je v naší oblasti spíš nechtěnou Popelkou? Vždyť i z Popelky 
se nakonec stane královna. Rozhlédněte se, prosím, kolem sebe, zda někde 
nespatříte pomyslné tři oříšky, díky kterým uděláte z odstrkované Popelky 
neobyčejnou krásku. A i když je nenajdete, nezoufejte. Zaručený vděk turistů 
by měl být tím největším drahokamem, kvůli kterému stojí za to svést rytířský 
souboj i o naši Popelku.

Takže závěrem si zbývá položit ještě otázku Hamletovskou – být či nebýt? 
Respektive její parafrázi: mít či nemít – oblastní První jarní výšlap?

Na letošní oblastní konferenci se uskutečnilo hlasování respektive rychlá 
anketa mezi delegáty, zda vůbec ještě První jarní výšlap chceme. Já bych spíše 
uvítal diskuzi o tom, jaký vlastně První jarní výšlap chceme – co musí turistům 
nabídnout a co už jeho součástí být může, ale také nemusí. A co jeho pořádání 
může přinést turistům, oblasti, ale hlavně jeho pořadatelům.

Vhodným časem a místem k tomu může být podzimní seminář. Jednak je 
dostatečně dlouhá doba, aby si všichni promysleli své názory do diskuse, a 
také tam bude více prostoru než na oblastní konferenci. O tom, že účastníci 
semináře diskutovat umí, jsme se přesvědčili loni. Když to mohlo pomoci 
k přípravě oblastní soutěže, proč by to nemohlo pomoci k záchraně snad té 
nejtradičnější akce v Jihomoravské oblasti.

Alf

PS: Nehlaste se všichni, není to až tak zapotřebí. Stačí když se najde jeden 
odvážlivec (odbor) ročně, který hrdě zvedne ruku a prohlásí „Já to tedy 
beru, šéfe!“. Také tady máte nyní dost času na rozmyšlenou, protože 
pořadatele pro rok 2016 už oblastní výbor určil. S ohledem na to, že příští 
rok bude věnován dalšímu cyklu Euroranda, jsme nemohli marně čekat, 
jestli se někdo na poslední chvíli přihlásí nebo ne.
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Konference schválila strukturované členství a další 
důležité změny
V sobotu 28. března se v Praze ve Slovanském domě konala republiková  
konference Klubu českých turistů. Toto místo nebylo zvoleno náhodně, ale 
mělo zcela symbolický charakter. Právě zde totiž před pětadvaceti lety došlo 
9. dubna 1990 k obnovení samostatného Klubu českých turistů a navázání na 
tradici a odkaz původního klubu.

Po zdravici významných hostů následovalo předání nejvyšších klubových 
ocenění a uvedení významných osobností a odborů do síně slávy české 
turistiky. Mezi významné odbory byl letos do síně slávy uveden i odbor KČT 
Blansko z naší oblasti.

Další jednání konference pak narušil zbytečně dlouhý oběd – čekat 
u poledního meníčka hodinu jen na polévku nehovoří zrovna o profesionalitě 
zvolené restaurace!

Po návratu z oběda přišly na řadu ekonomické záležitosti. Týkaly se zejména 
hospodaření klubu v loňském roce a projednání rozpočtu na rok letošní.

Konference dále projednala a schválila změnu ve stanovách KČT, která 
upravuje vztah mezi ústředím a oblastmi a mezi oblastmi a odbory. Dále 
zvolila pátého člena vedení KČT (od loňských voleb stále chybějící člen za 
A-TOM, zvolen Petr Teringl) a nového člena ústředního výboru (Milan Hoke) 
za odstoupivšího Milana Zemana.

Živě se pak diskutovalo zejména nad návrhem nových členských příspěvků, 
které by se nyní měly rozdělit do tří „cenových“ kategorií. Tento nový koncept 
byl už projednán na oblastní konferenci, nicméně v samotných odborech a 
zejména u jednotlivých členů je zřejmě dosud halen velkou rouškou tajemství. 
O jeho podobě budou všichni určitě dostatečně informování standardními 
informačními cestami, přesto si dovolujeme jeho základní podobu představit 
už na stránkách našeho Zpravodaje.

Rozdělení příspěvků do tří skupin rozhodně neznamená žádnou 
kategorizaci členů do skupin typu „já na to mám, tak si zaplatím vyšší stupeň“. 
Jednoduchým pohledem do tabulky – zejména na základní a rozšířené členství 
lze zjistit, že tento rozdíl je dán v podstatě výší ročního předplatného časopisu 
Turista.

Ti členové, kteří tedy v současnosti časopis neodebírají, zůstanou od 
nového roku u základního členství, turisté, kteří časopis odebírají, se přihlásí 
k rozšířenému členství a předplatné budou mít automaticky v ročním 
členském příspěvku. Odpadne jim tak starost o platbu předplatného.
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Výše a struktura členských příspěvků placených ústředí schválená 
konferencí dne 28. března 2015 platná od 1. prosince 2015

Typ 
členství

Členský příspěvek ústředí
Členské výhody/bonusy

(vyšší stupeň obsahuje bonusy 
nižších stupňů)dospělí

junior/
senior/

ZdP

děti a 
mládež

rodina 
(platící 
člen)

člen 
A-TOM

1. 
Základní 150 90 90 300 50

1. členský průkaz KČT se slevami 
Eurobeds a Alive

2. úrazové pojištění člena
3. slevy na jízdné od ČD
4. slevy na vybraných akcích KČT
5. slevy na mapy KČT
6. příspěvky a slevy na ubytování 

na chatách KČT

2. 
Rozšířené 550 490 490 700

7. roční předplatné časopisu 
Turista

8. karta DFC BONUS - slevy na 
pohonné hmoty

9. sleva 50 % na výstroj (triko, 
bunda)

3. 
TOP 1300 1230 1190 1400

10. poukázka na 1 mapu KČT
11. poukázka na 1 tur. průvodce SaD
12. dárek – turistická potřeba

Pozn.: Tomíci platí příspěvek jen v případě zájmu o slevovou kartu. Výše 
oblastních příspěvků na rok 2016 se dle usnesení oblastní konference 
nemění.

Jak je z tabulky také patrné, veškeré výhody, které Klub českých turistů svým 
členům nabízí, zůstávají zachovány právě v základním typu členství, aby 
o ně žádný turista – člen KČT nepřišel. Naopak díky členství KČT v Českém 
olympĳském výboru se vrací velký bonus, který několik roků chyběl, a tím je
automatické úrazové pojištění všech členů KČT na akcích KČT.

Tímto rozdělením navíc klub získá možnost prokázat, že existují členské 
příspěvky alespoň ve výši 500 korun, což má být brzy jedna ze základních 
podmínek pro získání státních dotací. A co se týče TOP členství, trochu si 
„zaprotiřečím“ – když na to někdo má, ať ho zaplatí. Proč někomu bránit, aby 
podpořil klub ještě víc, když chce? Peníze se v klubu rozhodně neztratí, ale 
doputují na některou z činností, které klub provozuje: značení tras, údržba 
chat, podpora seniorů nebo mládeže aj. Nehledě na to, že většina dotací je 
dnes vyplácena jako podíl k vlastnímu kapitálu. A jelikož příspěvky jsou 
jedním ze zdrojů kapitálu klubu, znamená vyšší příspěvek i možnost čerpání 
vyšší dotace!
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Pozornějším počtářům dozajista neuniklo navýšení členských příspěvků 
v základním členství o 30 korun (rodinné známky o 40) oproti tomu, co se 
v současnosti platí ústředí. O tuto částku (8 halířů denně!) se snad nikdo 
handrkovat nehodlá. Ostatně ani na ní klub dvakrát nezbohatne. Po zavedení 
nových průkazů půjde zvýšení členských příspěvků pro ústředí v následujícím 
roce právě na pokrytí jejich výroby.

Alf

Oblastní výbor informuje

Zájezd na setkání Přátelství bez hranic – Masarykova chata má 
posledních osm volných míst

Volná místa jsou v autobusu z Brna, odjezd v 7.15 h z parkoviště u Tesca za 
hlavním nádražím ČD:

• Autobus může v případě zájmu jet přes Bučovice a nabrat tak zájemce 
nejen tam, ale případě i v dalších obcích podél silnice E 50 – nutno 
nahlásit, kde by zájemci přistoupili.

• Zájezd je určen pro členy KČT, cena 300 Kč. Přihlášky se jménem, 
členským číslem a případnou poznámkou, pokud jde o seniora, 
posílejte na e-mail rndr.pavlikova@seznam.cz, informace na telefonu 
604 734 714.

• V rámci zájezdu je plánovaná asi 12km trasa: Velké Karlovice, Léskové, 
rozcestí U tabulí, po červené Bumbálka, zpět po červené Nad Bumbálkou, 
po žluté Čarták (rozhledna), po žluté Třeštík (turistická chata), po modré 
Nad Třeštíkem, Ladův pramen a Leskové, hotel Razula.

• Odjezd od hotelu Razula v Leskové  asi v 16 hodin (bude upřesněno po 
dojezdu na místo startu), aby se stihnul návrat do Brna do 18.30.

Bezručova chata otevře už brzy své prostory turistům

Replika vyhořelé Bezručovy chaty na Lysé hoře, kterou zde od roku 2012 
staví Klub českých turistů, je téměř před dokončením. Zbývá dodělat několik 
posledních úprav v interiéru a dokončit terénní práce v okolí chaty, aby mohla 
být zkolaudována a začít sloužit svému účelu.
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Přesné datum slavnostního otevření chaty zatím není možné určit, protože 
zemní práce jsou omezené klimatickými podmínkami – sněhovou pokrývkou 
na vrcholu. Předpokládá se však, že by se chata mohla otevřít na začátku nebo 
v polovině července letošního roku. Pokud tedy máte zájem se otevření chaty 
zúčastnit, plánujte v tomto období svůj program obezřetně právě s ohledem 
na tuto skutečnost.

120 let chaty na Macoše

Oblastní výbor ve spolupráci s odborem KČT Blansko chystá setkání 
k připomenutí tohoto významného výročí. Akce se uskuteční v sobotu 
30. srpna s následujícím programem (postupně může dojít k jeho 
upřesnění):

• hvězdicový výstup na Macochu po některé z přístupových tras případně 
cyklotras,

• od 13 hodin slavnostní program (uvítání turistů, hudební vystoupení, 
možnost získat razítko akce Vystup na svůj vrchol),

• v případě zájmu o rezervaci ubytování v Chatě na Macoše, rezervaci 
parkovacího místa pro autobus na parkovišti u Macochy, zájmu o využití 
posíleného autobusového spoje ze Skalního mlýna (do Blanska či jinam) 
v pozdních odpoledních hodinách, kontaktujte pořadatele na adrese 
ondrej.b@email.cz.

Energetické Eurorando 2016 startuje už letos

V neděli 27. září se uskuteční na Hrčavě-Trojmezí (ČR, Polsko, SR) slavnostní 
zahájení dalšího cyklu Euroranda, které je tentokrát zaměřeno na energie. 
Pořadatelem je Moravskoslezská oblast KČT, informace lze získat u Ilony 
Jaglové, telefon 604 377 292 nebo 736 754 050, e-mail kct.msk@email.cz.

Akce věnované energetickému Eurorandu by se tak měly pořádat od 
září 2015 do června 2016. Za Českou republiku se předpokládá ukončení 
27. srpna 2016 na přehradě Dlouhé stráně v Jeseníkách. Evropské zakončení 
se pak uskuteční od 10. do 17. září 2016 v jižním Švédsku v regionu Skone.

Programová rada KČT a sekce pěší turistiky KČT připravila tematický 
turistický záznamník. Po splnění podmínek bude účastníkům zdarma vydán 
pamětní odznak. V jiné barevné variantě jej pak bude možné zakoupit bez 
nutnosti splnit podmínky záznamníku.
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Podmínky pro splnění záznamníku jsou následující:
• zúčastnit se jedné oblastní akce věnované Eurorandu a energetice,
• zúčastnit se deseti akcí odborů věnovaných energetice,
• navštívit 5 volitelných míst spojených s energií.

Při plnění podmínek samozřejmě nebude turista omezen jen na svou 
„domovskou“ oblast, ale může si vybrat z nabídky všech oblastí. Akce 
k Eurorandu budou v kalendářích akcí (celostátním i oblastních) označeny 
příslušnou ikonou.

V Jihomoravské oblasti bude Eurorandu věnován První jarní výšlap 2016. 
Seznam volitelných míst za každou oblast vypracují oblastní programové rady 
a bude k dispozici na stránkách KČT. Tam bude ke stažení také záznamník 
odznaku. Plnění podmínek na akcích potvrzuje vedoucí nebo pořadatel akce, 
u vytipovaných míst se návštěva potvrdí razítkem nebo opisem.

Oblastní výbor vyzývá činné členy našich odborů, aby se zamysleli, zda 
je možné některou jejich akci pořádanou od září do června spojit s energií a 
zahrnout do akcí Euroranda, případně zorganizovali vlastní akci spojenou 
s energií, ať ve svém okolí nebo do vzdálenějších míst formou zájezdu. Akce 
pořádané v roce 2016 bude samozřejmě možné na hlášence do kalendáře 
označit jako akci Eurodanda, aby o ní věděli turisté plnící odznak.

Vydávání ocenění IVV v letošním roce

Z rozhodnutí sekce IVV-IML budou v roce 2015 vydávána ocenění plnění 
aktivit IVV na těchto turistických akcích:

• 20. 6. Rozhledny Jablonecka (Jablonec nad Nisou),
• 12. 7. Mezinárodní týden turistiky na Valašsku (Vsetín),
• 26. 9. Jede Kudrna okolo Brna (Brno),
• 14. 11. Za posledním puchýřem 2015 (Znojmo).

U oblastního klasifikátora je k nahlédnutí tištěný kalendář Evropských akcí
IVV. Přehled všech akcí IVV je možné najít na stránkách www.ivv-web.org.
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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/DOCX, obrázky jako JPG případně 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.
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Kyjovská padesátka pokračuje

Ačkoli není tento tradiční pochod Slováckem a Chřibskými lesy uveden 
v letošním kalendáři, můžete i letos vyrazit na jeho trasy. I když letošní 
41. ročník má trochu pozměněné datum – koná se v sobotu 30. května.

• trasy: 10, 20, 27, 35, 50 km vedou výhradně po turisticky značených 
cestách Chřibů

• směr pochodu: Kyjov − Kameňák − hora sv. Klimenta − Cimburk − Staré 
Hutě − Buchlov

• prezence: restaurace SPORT BILLY u stadionu TJ Jiskra Kyjov od 6 
do 9 hodin, cíl tamtéž do 18 hodin. Každý účastník obdrží popis trasy 
s mapkou

• pro rodiče s dětmi: v 9.00 h pojede autobus na zastávku Kameňák, odtud 
pěšky na Zavadilku (3 km), kde pracovníci Domu dětí a mládete Kyjov 
připraví od 10 hodin soutěžní hry a táborák. Zpět do Kyjova pěšky nebo 
individuálně

• informace: Dům dětí a mládeže Kyjov, telefon 518 612 139 nebo Jaroslav 
Slabák, telefon 737 815 010, e−mail kct.kyjov@seznam.cz

Letáček pochodu lze stáhnout z oblastních stránek www.kct-jmo.cz, sekce 
Akce odborů nebo z kalendáře akcí na webu kct.cz.

Hlášenka do kalendáře akcí na rok 2016

Vzhledem ke konání dalšího cyklu akcí Eurorando předpokládáme i letos 
upravené hlášenky akcí. Jakmile je budeme mít k dispozici, pošleme je 
v elektronické podobě do odborů. Nepoužívejte tedy loňsky vzor – zejména ti, 
kteří hodláte organizovat akci věnovanou energii a zapojenou do Euroranda.


