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Před několika dny začalo astronomicky poslední Vysočina Brno
roční období. Ruku v ruce se zimou dorazila i slavila kulatiny
nejdelší noc v roce. Od tohoto okamžiku – zimního Brněnský odbor si letos
významné
slunovratu – se k nám zase pomalu začne vracet připomenul
denní světlo, sluneční paprsky a jejich hřejivé teplo. jubileum své bohaté
strana 11
Aspoň teoreticky, protože za okny budou ještě pár činnosti.
týdnů trvat dlouhé večery a leden by minimálně
Král je mrtev – ať
podle svého názvu měl všem ukázat jak to vypadá,
žĳe král!
když v kraji vládne Paní Zima.
Po dvou letech se do naší
O něco rychleji se k nám turistům vrátí kousek oblasti opět vrací Poslední
našeho „rodinného stříbra“. Předpokládám, že puchýř. Přinášíme první
není nikdo, kdo by nevěděl, že od nového roku informace k této významné
strana 17
se mění zhotovitel našeho časopisu Turista. Už se akci KČT.
nebudeme muset doprošovat, když v něm budeme
chtít zveřejnit o něco víc informací než na dosud Blíží se Novoroční
blahosklonně věnovaných osmi stránkách Zpráv. čtyřlístek 2017
Skončila doba tunelování tradice našeho klubového Přinásíme přehled pochodu
s Novoročním čtyřlístkem,
časopisu!
tak nezapomeňte vyrazit
Po roční přetržce (jest dobrým zvykem v pořádání do přírody a pomoct dobré
střídat Moravu a Čechy) se na jižní Moravu opět věci.
strana 22
vrací jedna z nejvýznamnějších akcí Klubu českých
turistů – pochod Za posledním puchýřem. I když se
loni akce konala ve Znojmě, tedy relativně blízko od Bučovic, které budou
puchýřovským centrem pro rok 2017, jde už přece jenom o výrazně jinou
oblast. Ani nyní nebudou chybět vinice, na zájezdech projedeme velkou
část Slovácka, přidáme k nim však tentokrát i trochu kopečků – při návštěvě
nedalekých buchlovských hor.
Alf
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Ohlédnutí za Tišnovskou padesátkou 2016
V sobotu 8. října uspořádal náš odbor KČT Tišnov již 46. ročník dálkového a
turistického pochodu Tišnovská padesátka, který byl opět zařazen do seriálu
pochodů Dvoustovka. Finančně akci podpořili město Tišnov, Jihomoravská
oblast KČT a kavárna Pohoda.
Příprava pěších tras v délce 8, 14, 20, 27, 37 a 50 km byla v tomto roce
o něco jednodušší, neboť jsme využili zkušenosti z loňska, ale trasy jsme vedli
v opačném směru.
Nejkratší trasa v délce
osmi kilometrů byla
opět součástí projektu
Toulavý kočárek.
Od časných ranních
hodin byl v sokolovně

STARTUJEME!

Z TURISTICKÝCH AKCÍ

3

čilý ruch a od šesti hodin se na nejdelší pěší trasu padesát kilometrů postupně
vydalo 37 dálkových turistů.
První teplotně podzimní víkend s občasným sluníčkem prožilo 147
účastníků na nejkratší osmikilometrové trase. Na ní jsme ve spolupráci
s rodinným centrem
Studánka
připravili
pro děti, mnohdy ještě
v kočárku, nejrůznější
úkoly. Za jejich splnění
pak děti od veverky
Alice obdržely razítko a
v cíli na ně čekala ještě
sladká odměna od OZP
a BESIP.
Na okruh v délce 14 km
a
osmikilometrovou
trasou vyrazilo nejvíce
dětí do 15 let (133 ze 168 na všech trasách). Tři cyklotrasy o délkách 26, 34
a 50 km projelo 55 cyklistů. Na cyklotrasu 50 km se krátce po 12. hodině
k radosti pořadatelů vydal ještě 501. účastník!
Všichni zejména v cíli chválili práci organizátorů, značení a přípravu
samotných tras a také barevné mapky s vyznačením jednotlivých tras, které na
pochodech nejsou obvyklé! Stejně jako kontrolní stanoviště s čerstvým chlebem
se sádlem a cibulí (mizely prý opravdu s velkou rychlostí). V cíli také účastníci
obdrželi nový pamětní list s logem pochodu, jehož autorem je výtvarník Jiří
Ondra, a mohli si prohlédnout výstavku nejlepších fotograﬁí z akcí v rámci
fotosoutěže
členů
našeho odboru KČT.
Oproti loňskému
roku byl velký zájem
a turistickou nálepku
s
dominantami
Tišnova a dřevěnou
turistickou známku,
vydanou ve speciální
edici pro tuto akci.
Pro zájemce ještě pár
dalších statistických
čísel: celkem bylo na
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akci 168 dětí do 15 let, Tišnováků bylo 180 (36 %), z toho 95 dětí, z Brna přĳelo
112 turistů (22 %) a z okolí Tišnova ostatních míst 209 (42 % ze všech účastníků).
Celkem všichni ušli, ujeli na kole nebo v kočárku 10 421 km. Zřejmě doposud
nejvzdálenějším účastníkem na Tišnovské padesátce byla právě letos paní
Sonia Urcia z Barcelony.
Na závěr bych rád poděkoval všem našim příznivcům za účast a mým
spoluorganizátorům za jejich aktivní podíl na zdaru pochodu.
František Mach

Maryša už kafé nevaří. Provází turisty krajem
Hustopečska
Už jsem to někde napsal, že nejen pachatel, ale i turista se vrací na místo činu.
Mně to trvalo dlouhých patnáct let, než jsem se opět dostal do Hustopečí na
tamní pochod Divácké putování Maryša. (Když se nad tím tak zamýšlím,
při dnešních zákonech bych byl za tuto dobu venku i za to vaření kávy
s přísadou.)
Jako na zavolanou se po třech týdnech obloha aspoň trochu projasnila
z dušičkového počasí. Do auta se nás sešlo akorát pět, takže plná vytíženost.
A tak to má být.
Na startu v Hustopečích jsme se zapsali na dvacetikilometrovou trasu.
To abychom se pěkně prošli, něco viděli a poznali a příjemně se unavili –
nikoli však uštvali.
Nepřĳeli jsme trhat
rekordy!
Nejhorší
je
vždycky vymotat
se
z
města.
V Hustopečích je to
naštěstí v pohodě,
protože
zázemí
mají
pořadatelé
ve sportovní hale,
která nejen stojí na
okraji města, ale
hned před ní vede
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červená turistická značka. Po pár krocích jsme byli mezi zahrádkami a poli.
A po pár minutách jsme se ocitli ve středověku mezi templářskými rytíři.
U Předního rybníka na nás čekala první kontrola pochodu. Za Zadním
rybníkem pak cesta odbočila do hájíčku a začala stoupat přes chráněné
území přírodní památky Kamenný vrch u Kurdějova. Zdejší travnaté stráně
s ojedinělými stromky nám
místy hodně připomínaly Člupy
nad Marefami.
Kapličky, křížky a boží
muka rozesetá po krajině často
upomínají na starou tragickou
událost, která se přihodila
v životě zdejších lidí. Stejně jako
smírčí kříže. Jeden takový lze
najít v místě zvaném U Josí�a.
Odkazuje na 353 let starou
událost, kdy byl při tatarském
vpádu
zabit
hustopečský
obyvatel Konradt Schaller.
Od Josí�a jsme sestoupali
do údolí k obci Diváky. Hned
na začátku vsi jsme se zastavili
u starobylého dubu. Krátké
zastavení vystřídala o něco delší prohlídka zdejšího Památníku bratří Mrštíků
(Alois Mrštík byl od roku 1889 správcem zdejší školy a v roce 1893 zde založil
obecní knihovnu.). Jak jsme se dozvěděli, současná expozice stará přes tři
desítky let se co nevidět dočká obnovy. Tak nám snad nebude trvat dalších
patnáct roků, než
se sem znovu
p o d í v á m e .
Každopádně
pokud
byste
se chtěli najíst
jako v Grandu,
nezapomeňte
se ještě zastavit
v místní hospodě.
Trasa pochodu
nás dál vedla
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neznačenou lesní cestou kolem vrcholu Přední kout k další kontrole. A od ní
pěkně z kopečka do Kurdějova. Na obec je od vinohradů pěkný výhled. Zejména
na opevněný kostel sv. Jana Křtitele, který je jednou z nejvýznamnějších
památek Hustopečska. Pochází z první poloviny patnáctého století a stojí
na místě původního kostela z roku 1350. Jeho největší zajímavostí je však
kamenná obranná zeď s ochozem a dělovými baštami.
Pomalu jsme se blížili zpět do Hustopečí, ale ještě bylo potřeba opět vystoupat
na Kamenný vrch – tentokrát z druhé strany. Hned za vrcholem se napříč
naší skupinou rozhořela
vášnivá debata na vědecko-sadařské téma věnované
další zdejší pozoruhodnosti
– mandloním. Konečné
rozřešení nám poskytli až
na poslední kontrole pod
rozhlednou na Starém
vrchu.
Odtud to bylo do města
a cíle pochodu opravdu
kousek. Co všechno se dá
vidět a navštívit přímo
v Hustopečích – tak to by
vydalo na samostatný článek. Takže milé čtenáře odkážu v tomto případě na
samostudium. Navštivte dle libosti sobě nejbližší knihovnu nebo nejoblíbenější
internetový vyhledávač.
Za naše snažení jsme kromě mnoha zážitků byli v cíli bohatě odměněni
všelikými pozornostmi. K diplomu a pamětním razítkům jsme ještě obdrželi
tužku, univerzální otvírák a oplatek a k okamžitému doplnění energie
turistickou svačinku: chleba se sádlem a s cibulí a hrnek rumového čaje.
Zakladatelé Klubu českých turistů, kteří tuto organizaci před téměř sto
třiceti lety založili, by měli z počínání hustopečských turistů vskutku radost.
Zejména z toho, jak se jim daří naplňovat vlastní podstatu turistiky. Tou totiž
není jenom samotná chůze (pohyb) v přírodě, jak si mnozí myslí. Neboť
pohyb má být v tomto případě jen prostředkem k poznání. K poznání přírody,
vlastivědných reálií, historie, kultury, člověka. Na dvacetikilometrové trase,
kterou jsme zde prošli, jsme toho objevili a poznali opravdu hodně. Protože
to však rozhodně nebylo všechno, určitě se do Hustopečí znova vypravíme.
A my zasvěcení víme, že to tentokrát patnáct roků rozhodně trvat nebude.
Alf
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Hodonínští turisté zažili v rakouském Weinviertlu
nevšední košt vína
Na státní svátek 17. listopadu, Den boje za svobodu a demokracii, jsme vložili
do plánu akcí zájezd do blízké rakouské vinařské oblasti, čtvrti Weinviertel
v Dolním Rakousku (respektive Dolních Rakousech).
Předpověď počasí nebyla příliš pozitivní a také čtvrteční ráno jí dalo
zapravdu, zatažená obloha s deštěm odradila i některé ohlášené účastníky.
Také jsme s Alenou
Zubatou
před
odjezdem
dali
možnost účastníkům
vyjádřit se, zdali
vůbec z Hodonína
vystartujeme.
„Vpřed!“
znělo
rezolutně a bylo
jasno. V Břeclavi
u
Tesca
jsme
přibrali
Aničku
Sklepy v Poysdorfu
Machálkovou
a
za
Mikulovem
překročili státní hranici. Dokud však nebude dostavěna dálnice a hlavně obchvat
okolo Poysdorfu, průjezd tímto městečkem se stává pro motoristy doslova
hororem, přesvědčila nás o tom cca šestikilometrová „štau“ před věhlasným
vinařským městečkem. Ale na
náladě nám neubrala, „áčko“
vystoupilo v Poysdorfu,
„béčko“ se nechalo přiblížit
do sousední Poysbrunnu a šlo
se na věc.
„Áčkaři“ v počtu deseti
turistů si v Poysdorfu zvenčí
prohlédli kostel svatého Jana
Křtitele a kapli svaté Barbory
a napojili se na vinařskou
stezku Weinviertelweg, po
které zprvu prošli nádhernou Kostel sv. jakuba Většího ve Falkensteinu
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poysdorfskou starobylou sklepní uličkou, vystoupali úbočím hory Galgenberg
k Hubertovu kříži a seběhli k falkensteinské vinařské uličce, jež měla zcela jiný
ráz. Nachází se zde 65 lisoven vína, sklepy zde fungují už od roku 950 a víno
odsud odpradávna
z á s o b o v a l o
nejrozličnější trhy.
Od
radnice
ve
Falkensteinu jsme
okolo kostela svatého
Jakuba vystoupali
až k vrcholovému

Sklepní ulička
ve Falkensteinu

kříži na skalisku
Kreuzbergu
(Křížové
hory),
od nějž jsme se
kochali pohledy do
údolí na starobylý
Falkenstein. Protější
zřícenina stejnojmenného hradu, vzdálená od nás cca 1,5 km, však nebyla kvůli
mlze vůbec vidět. Poté jsme vystoupali až na vrchol Höhlensteinu (Jeskynního
kamene), s 390 metry nejvyšší bod na trase. Od vrcholového vysílače jsme
po hřebínku seběhli k bažantnici a polní cestou pak do obce Stützenhofen,
ze které se pak přehoupli do sousedního Kleinschweinbarthu, odkud jsme
už vzhlíželi na další z našich hlavních cílů, Südmährerkreuz (Jihomoravský
kříž) na hoře Schweinbarther Berg (337 m). Z vrcholového plató se nám již
skýtaly poměrně slušné pohledy k Mikulovu a Pálavě, prohlédli jsme si ještě
monumenty na památku odsunutým Němcům po druhé světové válce z jižní
Moravy (věnované zejména německy mluvícím obyvatelům Mikulova, Znojma,
Pohořelic, Nové Bystřice a Slavonic) a na závěr přešli už za docela vydatného
větru vinařskou asfaltkou do Drasenhofenu, kde jsme naši procházku po
průchodu poslední a opět romantické sklepní uličky po nějakých devatenácti
dvaceti kiometrech zakončili. Alenina skupina v počtu 26 turistů, která se
na trasu „áčka“ napojila před falkensteinskou Kellergasse, nás již vyčkávala
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v místní hospodě, Jirka
Kopeček s autobusem
za
rohem.
Přes
poněkud pošmourné
počasí, zataženo a
hustější mlhu i tato
vycházka měla svou
romantiku a určitě se
výjezd vyplatil.
Takto by to možná
vyznělo jako strohý
popis trasy, ale to
nejlepší na konec. Jak
jsme se tak kochali
nádhernými
sklepy Alenina skupina na cestě z Poysbrunnu do Falkensteinu
ve
falkensteinské
Kellergasse, říkali jsme si, že by nebylo špatné místní víno v některém sklípku
také aspoň ochutnat, zejména Tonda Pospíšil měl slinu jako vyprahlý velbloud
putující z RĳádudoMekky.Ovšemvšudebylozavřeno,ažjsmepřišlikjedinému
otevřenému sklepu s příznačným označením na dveřích „Ponoření se do světa
vína“. Vešli jsme tedy dovnitř, abychom se dotázali, zdali si něco můžeme dát a
případně za kolik, ovšem nikde nikdo. K našemu úžasu jsme uprostřed spatřili
nápis „samoobslužná degustace“, vedle stála lednice naplněná láhvemi a další
stály v sousedních regálech s označením ceny. Za pohárek se měl do kasičky
házet symbolický poplatek, byly zde i stolky na posezení a dokonce i záchod,
v
sousední
sklepní
části
vyhrávala
h u d e b n í
reprodukce
a
bylo
možné
nahlédnout do
nitra
sklepa
s
archivními
láhvemi. Jakmile
jsme
tedy
procitli z úžasu,
V samoobslužném sklepě ve Falkensteinu – systém fungování připomíná dali jsme se do
práce. Ochutnali
Lesní bar v Jeseníkách

10

NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ

jsme všechny vzorky, nabrali si i láhve na cestu (samozřejmě jsme do kasičky
jako slušně vychovaní Moravané Rakušanům přispěli) a těm, kteří se s námi
nevydali a zejména měli zájem o degustaci, jsme na závěr alespoň z plných
plic zapěli, aby jim to nebylo tak líto. Tož tak jsme se u našich sousedů poměli.
Už se sem těšíme znovu, Auf Wiedersehen!
Jura Michenka,
autoři fotograﬁí Darek Pivka a Ivan Machýček

Na vrcholu Höhlensteinu
(nahoře)

Südmährerkreuz
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70 – je to málo nebo hodně?
Právě tolik let své činnosti oslavil brněnský odbor KČT Vysočina 1.–2. října.
A kde jinde než chatě KČT na Čeřínku.
Historie se začala psát v roce 1945. Vznik je spjat se zaměstnanci brněnské
pošty, kde vznikl turistický kroužek, který pořádal pro zaměstnance turistické
zájezdy a výlety. V roce 1946 pak došlo k ustavení výboru oddílu a tím začala
turistická
činnost v rámci
Sokola Pošta
Brno, od roku
1951 pak jako
Sokol
Pošta
Brno-Komín.
Odbor
měl
dva
oddíly,
lyžařský
a
t u r i s t i c k ý.
Organizovala
se
turistika
r ů z n ý m i
formami.
Cykloturistika v Českém lese
Popsat činnost
za 70 let by
bylo velice obsáhlé. Zakládající členové na nás již shlížejí shora, musí být ale
spokojeni, jak pokračujeme v jejich započatém díle.
V rámci oslav 70 let činnosti odboru jsme se rozhodli zaměřit v roce 2016 naše
aktivity do míst, která odbor navštěvoval v minulých letech. Jen namátkou:
zimní pobyt v Krušných horách v Perninku a na Šumavské Kvildě, týdenní
VHT v Krkonoších na Hančově Boudě nebo týden cykloturistiky v Českém
lese v rekreačním středisku Rybník.
Vyvrcholením oslav byl právě říjnový pobyt na chatě Klubu českých
turistů na Čeřínku. Začali jsme v sobotu návštěvou města Třešť a pěší trasou
na Čeřínek, kolem pramene řeky Jihlavy a Resortu Svatá Kateřina. Na chatě
se konal večerní program se společnou večeří a přípitkem na další kilometry
v přírodě.
Hlavním bodem programu bylo promítnutí prezentace z historie a
současnosti turistiky v odboru KČT Vysočina Brno. Následovala beseda se
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vzpomínkami na uplynulé období. Všichni zúčastnění také obdrželi pamětní
list a vzpomínkový odznak.
Nedělní program se věnoval opět turistice, tentokrát v městě Brtnice
s prohlídkou města a pěší trasou kolem řeky Brtnice k hradu Rokštějn.
Mirek Procházka
Historické foto z akce
pěších turistů

Lyžařský přejezd Šumavy

Zimní táboření Rokytno

RUBRIKA
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Ze zájezdu do
„Neznáma“
(Dobrošov 1977)

Dolní Lomná

Lužické hory,
Loupežnický vrch
(2008)
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OBLASTNÍ SEMINÁŘ

Přátelství bez hranic (2016)

Seminář KČT-JMO byl ve Velkých Opatovicích
Do Velkých Opatovic se o víkendu 12. a 13. listopadu sjeli zástupci jednotlivých
odborů KČT z celé jižní Moravy. Každoroční seminář, který se pokaždé koná
v jiné oblasti kraje, tentokrát spolupořádal odbor KČT Malá Haná z Velkých
Opatovic. Na setkání, které se odehrálo v areálu bývalého učiliště, dorazila
šedesátka účastníků.
Sobotní program začal obědem, po němž následovala tématická vycházka
parkem kolem památné Opatovické borovice do Moravského Kartograﬁckého
centra. Borovice je stará 250 roků a v roce 2014 ji vyhlásili Stromem roku 2014
v České republice. Díky svému unikátnímu větvení vypadá jako sedmihlavá
saň. V kartograﬁckém centru následovala komentovaná prohlídka, při které
Milan Vykydal účastníky poutavě seznámil s historií map a netradiční budovy
centra. Následně nás Jaroslav Oldřich z boskovického odboru, jeden z otců
myšlenky umístit Kartograﬁcké centrum do Velkých Opatovic, seznámil
s historií a putováním unikátní velké plastické mapy po výstavách v celé
republice.

OBLASTNÍ SEMINÁŘ
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Stálá expozice Kartograﬁckého centra je zaměřena nejen na kartograﬁi, ale
i na geodézii, fotogrammetrii a kartograﬁckou polygraﬁi a zahrnuje tak celé
spektrum zeměměřických oborů. Představuje přístroje, které používají geodeti
v terénu (teodolity, tachymetry, dálkoměry, nivelační stroje) i kancelářskou
techniku ke kreslení map a plánů. V expozici jsou vystaveny také ukázky
fotograﬁckých kamer a překreslovačů leteckých snímků, které zapůjčilo
Národní technické muzeum.
Po návratu začal seminář, na kterém se projednávaly aktuální informace
z porady sekretářů oblastí KČT, plány akcí na příští rok, dotace a ostatní
záležitosti, například značení tras. Večer zpestřila místní country kapela
Střela, která zahrála k tanci i poslechu.
Na neděli naplánovali pořadatelé semináře vycházku kolem Smolenské
přehrady a Napoleonského památníku, odkud jsme se vydali na vyhlídkovou
věž v Jevíčku. Vycházka se vydařila, hlavně slunečné počasí nám přálo při
pohledu z věže až do dalekého okolí Jeseníků, Drahanské vrchoviny nebo
na Českomoravskou vysočinu, ale i na Malou Hanou s její částí Boskovickou
brázdou.
Po obědě se spokojení účastníci rozjeli do svých domovů. Mnozí byli
v našem kraji poprvé a jsme rádi, že se jim tu líbilo. Ostatně odbor KČT
Malá Haná se svou akcí Opatovské šmajd ve výročním roce 2018 zapojí do
celostátních oslav 100 let vzniku republiky a 130 let trvání KČT.
Jaroslav Barvíř

Účastníci semináře před Moravským kartograﬁckým centrem
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Setkávání
Ať chceme nebo nechceme, léto je už za námi a pomalu se hlásí o slovo podzim.
Některé listy stromů už nabírají na svých konečcích zlatavý odstín a i když
jsou rána ještě velmi teplá, sluníčko vylézá ze svých peřin o něco později. Ale
právě toto období láká mnoho lidí do volné přírody. A nás samozřejmě také.
Obzvlášť na milovanou Vysočinu, která v této době oplývá nebývalou krásou,
dalekými rozhledy a vůbec tím nejhezčím, co má v zásobě.
Také my každoročně v tento čas užíváme těchto krás. Je to pro členy odboru
KČT 1. brněnská už dlouholetá tradice, vydat se na společné setkání u naší
chaty ve Vojtěchově. Samozřejmě, že se tak opět stalo i letos v měsíci září.
Za krásného, teplého a slunečného dne se sešlo víc jak 60 účastníků.
Hlavním cílem je vždy krátká vzpomínka a položení kytice polních květů
u malého památníku vedle chaty, abychom nezapomněli na naše kamarády a
přátele, kteří dnes už brázdí svými pohorkami nebeské pláně. Je samozřejmé,
že se posedí okolo chaty, opečou špekáčky a zkonzumují různé dobroty, které
přinesou s sebou pilné ženy. A věřte, že se nám z tohoto družného posezení
ani nechce zpět na vlak a opět do města.
Jsem přesvědčen, že je zapotřebí se alespoň jednou za rok tak nějak zastavit
a uvědomit si, že patříme do společnosti turistů, která si váží souvislostí
s odvedenou prací v minulosti i s nároky dneška.
Jura Bílý

(foto V. Kubešová)

VÝZNAMNÉ AKCE KČT
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Bučovičtí turisté převzali puchýřovskou štafetu
Poslední puchýř je oﬁciální zakončení turistické sezóny Klubem českých
turistů a jako takový tedy patří mezi nejvýznamnější akce KČT. Navíc jde
o putovní akci, která se každý rok koná na jiném místě v republice. Turisté tak
mají pokaždé možnost poznat jiný kout naší krásné země.
Na Poslední puchýře tradičně vyráží i skupina bučovických turistů, někteří
už více než třicet let. Letošní výlet byl však pro nás poněkud zvláštní. Už při
odjezdu jsme totiž všichni věděli, že dalšího ročníku se nezúčastníme. Důvod
naší absence v seznamu přihlášených účastníků je velmi prozaický: ústřední
orgány KČT svěřily pořádání 46. ročníku pochodu Za posledním puchýřem
v roce 2017 právě do rukou bučovických turistů.

Zástupci Bučovic na předávání puchýřovské štafety

(foto 4× Lukáš Havlík)

Na sobotní závěrečné zábavě jsme tedy z rukou letošních pořadatelů a
zástupců vedení KČT převzali za podpory bučovického starosty Radovana
Válka pořadatelskou štafetu posledních puchýřů. Účastníkům jsme naopak
předali pozvánku na další ročník k nám do Bučovic, Ždánického lesa, Politaví,
na jižní Moravu. Čeká nás teď rok příprav a nejrůznějšího zařizování. Snad se
nám ale podaří bučovický puchýř připravit tak, aby se zde všichni měli hezky
a měli na co vzpomínat.
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V této chvíli už jsou v provozu oﬁciální puchýřovské stránky na adrese
www.puchyr-bucovice.cz. Na ně postupně vložíme všechny potřebné
informace pro účastníky Posledního puchýře 2017. V druhé polovině ledna
také spustíme elektronické přihlašování na akci. Ideální formou je vyplnění
formuláře přímo na stránkách, ale pro vedoucí větších skupin nachystáme
i souhrnné „přihlašovadlo“ v Excelu. A samozřejmě přĳímáme i klasické
papírové přihlášky.
Účast na celém puchýři bude zřejmě především doménou vzdálenějších
turistů, krásy jižní Moravy asi „domácím“ turistům netřeba představovat.
Ale klidně dojeďte na víc dní, jestliže vás náš program zaujme. Každopádně
se s vámi rádi uvidíme minimálně na sobotním pochodu! Letos na něm měli
v Lázních Bělohrad i přes velmi nepříznivé počasí 1940 účastníků.
za organizační štáb Alf

Bučovický starosta
MUDr. Radovan Válek
zve turisty na další
ročník Posledního
puchýře do Bučovic

Roman Volek přebírá z rukou
předsedy KČT Vratislava
Chvátala puchýřovskou
štafetu

VÝZNAMNÉ AKCE KČT

Puchýřovská štafeta
a zástava už jsou
v rukou nových
pořadatelů, zbývá
ještě předat korunu

Král je mrtev, ať žĳe král! – Poslední puchýř se deﬁnitivně stěhuje do Bučovic
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INFORMACE Z OBLASTI

Na oblastním sekretariátu je k dispozici barevná tiskárna
Oblastní výbor zakoupil v listopadu pro potřeby své i jednotlivých odborů
oblasti novou barevnou laserovou tiskárnu (kopírku). Hlavním využitím by
měl být především tisk administrativních dokumentů a akcidenčních tiskovin
– pamětních listů, diplomů nebo blahopřání. Tiskárna zvládne papíry až do
gramáže 200 g/m2, což by mělo pokrýt většinu požadavků, a pokud někdo
bude mít zájem i o laminaci, také to nějak zvládneme.
Případný zájem o tisk je však nutné dát dostatečně předem vědět (poskytnout
podklady), abychom mohli vše nachystat. Oblastní výbor se schází jedenkrát
měsíčně, tak s tím počítejte. Podklady posílejte ve formátu JPG nebo PDF na
adresu alf@ktnoha.cz spolu s požadavkem, jak chcete podklady natisknout.
Hotový tisk si pak můžete na sekretariátu vyzvednout v běžné úřední hodiny
(tj. v pondělí od 15.30 do 16.30 h).
Počítejte také s tím, že nejsme copycentrum, takže nemáme v zásobě
všechny možné papíry. Pokud máte speciﬁcké požadavky na papír, musíte
nám ho na sekretariát dodat. Také od vás při předání „zakázky“ bude
chtít menší peníz. Nechceme na tom vydělávat, ale tonery také něco stojí.
Zatím jsme ceník stanovili následovně a uvidíme do budoucna, jak budou
náklady přesně vycházet. Za oboustranný tisk je cena součtem cen za potisk
jednotlivých stránek.

Typ tisku

Cena za 1 stranu

Černobílý text, drobná graﬁka

1 Kč

Černobílá graﬁka pokrývající více než ½ strany

2 Kč

Barevný text, drobná graﬁka

5 Kč

Barevná graﬁka pokrývající více než ½ strany

10 Kč

Vyhodnocení oblastní soutěže o nejaktivnějšího turistu
Jihomoravské oblasti
S příchodem nového roku přichází také čas vyhodnotit aktivitu turistů za
uplynulý rok, kteří se zapojili do oblastní soutěže. Záznamníky odevzdejte
do čtvrtku 19. ledna 2017 na oblastním sekretariátu (zasedá oblastní výbor).

INFORMACE Z OBLASTI
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Pokud s jistotou víte, že to do tohoto data nestihnete, můžete své body
(nebo naskenované stránky) poslat na adresu alf@ktnoha.cz. Potvrzení
dosažených bodů pak potvrdíte odevzdáním záznamníku pro kontrolu
nejpozději 16. února 2017.

Úprava evidence od roku 2017
Od roku 2017 už nebude oblastní klasiﬁkátor tisknout průkazy soutěže.
Zájemci o plnění podmínek si můžou podklady pro vytištění záznamníku
stáhnout ze stránek Jihomoravské oblasti na adrese www.kct-jmo.cz v sekci
Servis —› Ke stažení. Soubor ve formátu PDF stačí oboustranně vytisknout
(4 stránky, tedy 2 listy formátu A4), rozstřihnout podél naznačených linií a
poskládat do záznamníčku. Vzniklý sešitek umožňuje potvrdit až 75 akcí,
což by mělo pokrýt potřebu většiny turistů. Pokud by se snad našel takový
„aktivista“, kterému by ani tento rozsah nestačil, stačí opětovně oboustranně
vytisknout jen strany 3 a 4 (tedy 1 list A4) a záznamník rozšířit. Takto do něj
bude možné zapsat až 115 akcí, což pokryje víc než 2 akce týdně.
Další novinkou pro rok 2017 je skutečnost, že už se nebude rozlišovat
záznamník zvlášť pro výkon a zvlášť pro účast na akcích. Turista vše
potvrzuje jen do jednoho záznamníku. Na straně 3 v části „Záznamy o splnění
podmínek“ pak vyznačí, zda chce vyhodnotit splnění podle výkonu, účasti
nebo oboje. Podrobnější popis, jak evidovat plnění podmínek je součástí
záznamníku (strany 2 a 3).

Hlášení o činnosti odboru za rok 2016
Na výročních členských schůzích ve zprávě o činnosti uveďte, kolik akcí
připravil váš odbor pro své členy a kolik pro veřejnost (zpravidla jde o akce
v kalendáři akcí) v roce 2016. K počtu akcí uveďte celkový počet účastníků
na nich (u vícedenních akcí se každý účastník počítá pouze jednou, nesčítají
se jeho účasti v jednotlivých dnech). Do brigádnické činnosti se nezapočítává
značkařská činnost ani činnosti související s pořádáním akcí pro veřejnost.
Toto hlášení odešlete oblastnímu výboru nejpozději do 31. ledna 2017!
Stačí e-mailem na adresu předsedkyně oblasti slabakova@kct.cz.
Oblastní výbor jednotlivá hlášení sečte a výsledky zpracuje do své oblastní
zprávy za rok 2016 pro oblastní konferenci a ústřední orgány KČT.
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POZVÁNKA – NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK

Tabulka byla do odborů odeslána elektronicky dne 27. listopadu 2016, pro
rychlost uvádíme vzor hlášení (tabulku formuláře pro vyplnění) i zde.
Odbor (číslo, název):
počet akcí odboru

celkový počet účastníků

počet akcí pro veřejnost

celkový počet účastníků

počet brigád

celkový početh hodin

Turistické akce na přelomu roku
S příchodem nového roku můžeme opět vyrazit na pochody, které kromě
klasické turistiky nabízí také charitativní rozměr. Připomeňme si tedy krátce
pravidla Novoročního čtyřlístku a akce, na kterých můžeme nový rok zahájit
dobrým skutekem.
Čtyři novoroční dobré skutky
(Jak na Nový rok, tak po celý rok – staré české přísloví)
1. Jdi na Nový rok na výlet – překonej svou pohodlnost.
2. Pozvi někoho ze svého okolí – udělej radost někomu ze svých bližních
tím, že jej vezmeš s sebou.
3. Poznej přírodu – projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly.
4. Přispěj potřebným – částkou od 20 Kč výše do sbírky vyhlášené
KČT
na
podporu
aktivit
pro
zdravotně
handicapované
spoluobčany.
Přispět
můžeš
i
přímo
na
účet
číslo
51-0938150237/0100.
Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš v cíli výletu odznak Novoroční
čtyřlístek. Tak pojďte s námi!
31. 12. 2016
34. Silvestrovský pochod – Novoroční čtyřlístek
Ivančice • okr. Brno-venkov • b bus nádraží Oslavany, 8.45–9 • c Ivančice • KČT, odbor
Ivančice • Hana POKORNÁ, Na Brněnce 9, 664 91 Ivančice d 776 322 536

Bi
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1. 1. 2017
46. Novoroční výstup na Babí lom –
Novoroční čtyřlístek
Babí lom • okr. Brno-venkov • b hvězdicový výstup • c vrchol Babího lomu, 10.30–14 •
KČT-JMO; KČT, odbor KTL Brno a TOM 432 Horolezčata • Ing. Luděk LEDER, K Lesu 29,
635 00 Brno d 736 754 070 • l.leder@seznam.cz • http://www.ktlbrno.cz • Miloš
STEJSKAL, Lesní 5, 634 00 Brno d 739 033 769 • stejskalmilos@seznam.cz

BQRNGCEiv
BRKGCi

14. Novoroční čtyřlístek – Okolo Vřesovic
Vřesovice • okr. Hodonín • km: PT – 5, 8, LT – 5, 8, ZP – 5, 8 • b hostinec Ozdravovna
u Sirotků, 13–14 • c 17 • KČT, odbor Vřesovice • Miroslav VACULÍK, Vřesovice 252, 696
48 Ježov d 739 204 309 • jan@paclt.cz • http://kct-vresovice.webnode.cz • Jaroslava
VÝSTUPOVÁ, Vřesovice 10, 696 48 Ježov

BR

2. Chřibské novoroční setkání turistů
Hora sv. Klimenta • okr. Hodonín • b hvězdicově • c u kapličky na vrcholu Klimentku,
11–13 • KČT, odbor Bučovice • Ing. Roman VOLEK, Revoluční 737, 685 01 Bučovice
d 602 532 075 • alf@ktnoha.cz • http://www.ktnoha.cz • po skončení účast na NČ
ve Vřesovicích

TATRANSKÁ ZIMA. Zatímco u nás máme tradiční vánoční oblevu, takto se mengusovská
chata odboru KČT 1. brněnská zachumlala do sněhové peřiny už 6. října.
(foto Jiřina Juránková)
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ZPRAVODAJ JIHOMORAVSKÉ OBLASTI KČT

Oblastní výbor přeje všem turistům a čtenářům
našeho Zpravodaje úspěšný nový rok 2017,
hodně štěstí, dostatek zdraví,
dlouhou řadu našlapaných kilometrů
a hromadu nezapomenutelných zážitků.
Všem přispěvatelům zároveň děkujeme
za jejich články a fotograﬁe
a těšíme se na spolupráci v novém roce.

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.

