
Stála basa u primasa…

A už tam nestojí. Před pár týdny nám skončil 
masopust. A basu chasa na závěr fašanku pochovala. 
Takže bůhví, kde je jí teď konec.

Jeden můj známý se mě občas doptává, jestli vím, 
jaký je rozdíl mezi houslema a basou. Vy to víte? 
Přece když se podíváte do houslí, uvidíte kulový, 
ale když se podíváte do basy, tak máte hned spoustu 
kamarádů.

Tak teda doufám, že při těch všech legislativních 
změnách a povinnostech, co se na nás neustále 
valí, do té basy zrovna nahlížet nebudeme. I když 
nakročeno k tomu, hlavně ti co fungují na úrovni 
statutárních orgánů, mají neochvějně.

Těžko odhadovat, jestli letošní volební rok 
poslance „zklidní“ nebo je naopak na poslední 
chvíli přepadne záchvat lidové tvořivosti. Bohužel 
se spíš domnívám, že až na ně také přĳde jaro,
nebudeme se stačit divit. Snad se nás to ale tentokrát 
tolik nedotkne (když už stáhli projednávání zákona 
ochraně turistického značení, za který bychom 
naopak byli velmi rádi).

Takže směle do přírody užít si malé i velké 
turistické radosti. Než se našim zákonodárcům 
podaří úspěšně pohřbít další část spolkové činnosti 
v naší krásné zemi. A příchod jara oslavme pěkně 
ve stylu EET: Energicky, s Entuziasmem, po 
Turisticku!

Alf
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POSLEDNÍ KILOMETR. Tak jako každoročně, tak i v roce 2016 se na „Štěpána“ loučily 
s rokem jak turisté, tak i ostatní lidé, kteří teplo domova vyměnili za pobyt na čerstvém 
vzduchu. U Janohradu se nás sešlo víc než 90 a všichni měli skvělou náladu. Opékaly se 
klobásky, chutnalo se vánoční cukroví a také bylo něco na „zahřátí“. Nakonec se ohýnek uhasil 
a všichni se rozešli domů, nebo na návštěvu blízkých. Tak se nám již tradiční setkání opět 
vydařilo. 

 

(Jarmila Kamanová)

Novoroční čtyřlístek ve Vřesovicích byl rekordní

Klub českých turistů ve Vřesovicích pořádal 1. ledna 2017 již 14. ročník 
turistické akce Novoroční čtyřlístek – Okolo Vřesovic. Pořadatelé připravili 
trasy 5 a 7 km.

Letos přišlo do malebné obce na úpatí Chřibů 286 turistů z 52 obcí a měst 
Moravy, Slezska a Slovenska. Nejpočetnější výpravy byly z Kyjova, Vřesovic, 
Bučovic, Žeravic a Labut.
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Tato turistická akce je každoročně spojena s veřejnou sbírkou KČT na 
podporu aktivit zdravotně postižených občanů, ve které se ve Vřesovicích 
letos vybralo 8 455 Kč. Všichni účastníci obdrželi v cíli odznak čtyřlístku, 
pamětní list a kalendářík. 

Miroslav Vaculík

Další Novoroční čtyřlístek se dal získat na tradičním 
Výstupu na Babí lom na Brněnsku

KČT Adamov se zúčastnil za krásného počasí již 46. ročníku Novoročního 
čtyřlístku (Novoročního výstupu na Babí lom). Devatenáct členů našeho 
klubu si zvolilo délky tras od šesti do osmnácti kilometrů dle svých možností. 
V sedle naší členové přispěli zakoupením čtyřlístku na vyznačeni tras pro 
vozíčkáře. Vycházku vedla Marta Opatřilová.

Antonín Procházka
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Ohlédnutí za čtyřiceti ročníky chřibského táboření

Už téměř čtyři desítky let patří první únorový víkend zimnímu táboření 
v Chřibech, v posledních letech spojenému zejména s chatovou základnou 
bučovických turistů u vřesovického rybníka. Letos se na plácku pod 
strání utvořila opravdová stanová vesnička – stálo jich tam přes víkend i 
jednatřicet!

Zimy v těchto končinách neoplývají zrovna sněhovými nadílkami, a 
tak úterní a středeční sněžení bylo od matky přírody ten nejlepší dárek 
pořadatelům a táborníkům k jejich jubileu. Cestičky v takovýchto závějích se 
kolem základny neprohrabovaly dobrých jedenáct let! Jak málo stačí ke štěstí 
– ve městě by nad odhrabováním i malého množství sněhu každý klel, zde 
v lese byli naopak táborníci rádi, že si protáhli kostru. To nemůže být jen tak 
samo sebou. Za to určitě může ten zdejší vzdoušek!

4 Z TURISTICKÝCH AKCÍ



Jako první na základnu samozřejmě dorazili pořadatelé, aby připravili vše 
potřebné a rozdělali oheň „v krbu“. S přibývajícím šerem přibývalo na plácku 
stanů a v jídelně táborníků. Veselo zde bylo už od začátku, ale co teprve, až 
se muzikanti 
vytasili se 
svými nástroji 
– kytarami, 
h o u s l e m i , 
h a r m o n i k o u 
nebo lžičkami. 
A to pravé 
veselí propuklo, 
když přišlo na 
řadu předání 
ocenění hlavním 
organizátorům 
zimního táboření 
– Toničce a 
Františkovi Polehňovým. U srdíčka zahřály všechny gratulace, jak všelĳaké
taškařice od táborníků, tak oficiální poděkování, které za sekci předal Jan
Klega. Slavnostní večer uzavřel ohňostroj odpálený na hrázi rybníka.

V sobotu se přes den osazenstvo základny trochu obměnilo. Táborníci 
vyrazili na túry do okolí, na základnu naopak zavítali výletníci z blízkých i 
vzdálenějších měst a vesniček – turisté z Kyjova, Vřesovic nebo Hodonína. Jen 
škoda, že se nemohl ze zdravotních důvodů zastavit nestor chřibské turistiky 
Vojta Rosůlek, jinak tradiční návštěvník sobotního setkávání.

Sobotní večer patří krom zpívání při kytarách také rozverné tábornické 
tombole. V ní se dá vyhrát opravdu hodně různorodých věcí, od naprosto 
pomíjivých jako je pár plechovek piva nebo flaška vína až po předměty zcela
praktické a dokonce základ naší společnosti tvořící (sbírka zákonů z roku 
1997). A kdo nevyhrál přímo v tombole, mohl zkusit štěstí jinak. Třeba jako 
nejmladší nebo nejvzdálenější táborník.

Nedělní ráno, jak už to tak bývá, je časem loučení. Po stanech během několika 
minut zbyla jen odhrabaná místečka a prošlapané cestičky. A z pátečních 
závějí zůstaly kvůli silné oblevě jen zbytky rozbředlého mokrého sněhu. Ale 
nevadí. Pravou zimní atmosféru jsme tu zažít stihli. To nám z paměti hned tak 
někdo nevymaže.
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Další kapitolu do své bohaté historie přidá chřibské táboření zase za rok. 
Nahlédněme tedy zatím alespoň do pomyslné kroniky na ty už napsané. 
Stručný přehled vytvořil k letošnímu jubileu Zdeněk Bušek.

První ročník uspořádal ve dnech 3. a 4. února 1978 VST OV ČSTV Hodonín 
ještě ve Ždánickém lese na místě bývalé hájovny U Zlatého jelena. I tenkrát 
byla teplota nad bodem mrazu, sněhu bylo zhruba deset centimetrů a na 
začátku dlouhé tradice stálo sedm stanů.

Zimní táboření bylo ve svých začátcích spíše putovní akcí. Druhý ročník 
se konal ve Filipovském údolí, třetí ročník na konci údolí Lučina blízko 
chaty U Dubu. Při čtvrtém ročníku se táborníci chtěli vrátit zpět ke Zlatému 
jelenu, proti ale byla vyšší moc. Zdeněk Bušek doslova uvádí: „protože místo 

táboření U Zlatého 
jelena leží blízko 
muničního skladu, 
tak abychom nerušili 
klid pro granáty, 
museli jsme naše 
táboření na žádost 
vojáků přesunout 
na území Ždánické 
hvězdárny.“

Pátý ročník v roce 
1982 už oficiálně
pořádal doktor 
Hlaváč, po němž 
dnes táboření nese 
jméno, tentokrát na 

Zavadilce nad Kameňákem. V dalších letech se zimní táboření uskutečnilo na 
Bunči, u chaty Radost (nedaleko současného místa pořádání) nebo na Vršavě 
nad Koryčany. Od 20. ročníku v roce 1997 se pak chřibské táboření natrvalo 
usídlilo na táborové základně bučovických turistů.

Zde zažili zimní táborníci za dvě dekády už všelĳaké rozmary přírody.
V „devadesátém osmém“ zaznamenali třeba v sobotu plus 22 °C, do rána spadla 
teplota na -5 °C. I v dalších letech se teplota pohybovala vesměs kolem nuly, 
pokud to bylo v kladných číslech, často se pak spíš pořádalo „jarní“ táboření 
na blátě. V letech 2012 a 2015 naopak mrzlo až praštělo – rtuť v teploměrech se 
choulila někde u hodnoty -20 °C. Sněhu do sytosti si pak táborníci užili v roce 
2006, kdy napadlo místy až půl metru, takže na základnu nebylo stejně jako 
letos vůbec lehké se dostat.
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V únoru 2005 pořádal doktor Hlaváč zimní táboření naposledy. Po prodělané 
operaci byl sice opět v dobré náladě a plný elánu, v říjnu téhož roku však náš 
svět opustil a dohlíží na nás z turistického a tábornického nebe.

Aby tábornická tradice v Chřibech nezmizela jako pára nad hrncem, bylo 
potřeba najít nového pořadatele. Během následujících let se utvořila parta 
lidí kolem Toničky a Františka Polehňových, díky které chřibské táboření 
pokračovalo až k letošnímu kulatému čtyřicátému ročníku. Děkujeme!!! 
A pokračujeme samozřejmě dál. Takže za rok na vřesovické základně na 
shledanou!

Alf

Opatovické pochody prověřily i odolnost proti vrtochům 
počasí

V pátek 3. února se po obědě v sokolovně ve Velkých Opatovicích začali 
scházet první účastníci mezinárodního dálkového pochodu Malohanácká 
stovka. Tato již tradiční akce přilákala na start 42 účastníků (z toho devět žen) 
z České republiky, Slovenska a Maďarska. 

Po důkladné přípravě a instruktáži účastníci vystartovali ve 20 hodin 
na trať dlouhou celkem 110 km. Noční část měřila 52 km a vedla směrem 
na Moravskou Třebovou až pod hrad Bouzov a zpět do Velkých Opatovic. 
Počasí se letos s dálkovými turisty moc nemazlilo, přes den způsobila obleva 
rozměklý sníh, který se bořil, a nad ránem námraza a jinovatka, prostě velmi 
těžké podmínky 
pro absolvování již 
tak náročné trasy.

Na kontrolu 
v sokolovně se 
po zdolání noční 
části začali první 
pochodníci vracet 
nad ránem kolem 
čtvrté hodiny. 
Po občerstvení, 
odpočinku a 
převlečení do 
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suchého oblečení se vydali na denní část trasy v délce 58 km. Ta je přes Pohoru 
zavedla do Benešova, Boskovic a přes minipivovar ve Vískách zpět do cíle 
ve Velkých Opatovicích.

První dvojice (Patrik Hrotek a Libor Boleček) absolvovala celou trasu od 
startu do cíle v čase 14:20 h, a to je vzhledem k délce a počasí vrcholný výkon 
srovnatelný s běžci na mistrovství republiky v dálkovém orientačním běhu. 
Třetím v cíli byl Jiří Zita časem 16:34 h. Mezi ženami byla první Eliška Majorová 
(22:22 h), druhá Jitka Křížová (22:55 h) a třetí Iva Hejkrlíková (23:59 h).

Přes obtížnost a délku trati a za ztížených klimatických podmínek splnilo 
limit 24 hodin 22 účastníků. Ale i zbývající, kteří došli do cíle, si zaslouží 
velkou poklonu, protože tento ročník byl rozhodně nejnáročnější za dobu, co 
pochod pořádáme.

Opatovské šmajd

V sobotu 4. února se za podpory Města Velké Opatovice a Mikroregionu 
Malá Haná konal 22. ročník mezinárodního turistického pochodu Opatovské 
šmajd.

Brzy ráno vyrazilo ze startů v Letovicích a ve Velkých Opatovicích na 
perfektně připravené trasy kolem 240 účastníků z celé České republiky, 
Slovenska, Maďarska a Rakouska. Počasí prověřilo připravenost turistů jak co 
do fyzické kondice, tak i do kvality vybavení.

Každý účastník dostal v cíli diplom a malou sladkost, pro sběratele jsme 
připravili celou novou sadu pamětních razítek a také odznaky s novým logem 
Malohanácké stovky a Opatovského šmajdu ve dvou provedeních, které si 
účastníci mohli za symbolickou cenu zakoupit.

Po celý den bylo v sokolovně k dispozici bohaté občerstvení, po obědě 
zahrála navracejícím se účastníkům oblíbená country kapela ASI TAK.

Mnozí účastníci neodolali a přes našlapané kilometry popustili uzdu 
svému temperamentu a vrhli se do víru tance. V dobré náladě uplynul den 
a večer se všichni účastníci a tanečníci jen neradi loučili. Slíbili si však, že se 
příští rok zase potkáme na Opatovském Šmajdu.

Zveme všechny milovníky přírody i na další akce a zájezdy KČT Malá 
Haná, aktuální informace o dění v odboru najdete na facebooku odboru KČT 
Malá Haná.

Jaroslav Barvíř
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Lyžařskou stopou křížem krážem bílou Šumavou

Začátkem února se skupina tzv. Chasy z KTL Brno v počtu deseti účastníků 
vypravila na Šumavu s cílem si slušně zaběžkovat. Tradiční ubytování nám 
poskytla chata KČT v Prášilech.

Před revolucí zde býval vojenský újezd Dobrá Voda táhnoucí se od Modravy 
až k Železné Rudě. Teď je tato oblast, celkem málo dotčená (nepočítaje řádění 
vichřice Kiril), rájem turistů jak v zimě, tak i v létě. Začali jsme sem jezdit s 
dětmi již v polovině devadesátých let na rodinné tábory. 

Koncem minulého století se podařilo obnovit i turistickou chatu KČT. Chata 
skýtá pohodlné ubytování ve vícelůžkových pokojích, je vybavena dvěma 
zařízenými kuchyněmi, společenskou místností a lyžárnou. I cena je příjemná, 
zvláště pro členy 
KČT. Na každou 
noc získáte slevu 
padesát korun a 
za týden vám tak 
bohatě pokryje 
výdaje za roční 
členský příspěvek.

Jezdíme do 
Prášil již nějakou 
sezonu a zažili 
jsme různé 
rozmary počasí. 
Letos nám 
však svatý Petr 
zařídil perfektní 
podmínky pro lyžování. Sněhu bylo dostatek a nechyběly krásně protažené 
stopy na bruslení i na klasiku. Hlavně dlouhé sjezdy jsme si patřičně užili.

Prášily se nacházejí kousek od hranic s Bavorskem a prochází jimi lyžařská 
magistrála mezi Polomem a Poledníkem (nejvyšší kopec 1315 m n. m.). Můžete 
zde absolvovat různé trasy podle libosti i výkonnosti. Zdatnější jedinci ujeli 
za den i okolo padesáti kilometrů. Většina však jezdila rekreačně mezi dvaceti 
a třiceti kilometry a hlavně se kochala zachovanou přírodou, Hůrkou s 
kostelíkem, Zlatým stolečkem (bývalým pašeráckým přechodem), Prášilským 
jezerem i nejmenším jezerem na Šumavě Laka. 

Pavel Rabušic
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Vyškováci vyrazili na Zimní turistický sraz do Domažlic

Před devíti lety jsme s Klubem českých turistů ve Vyškově navštívili Domažlice 
a podhůří Českého lesa. Užívali jsme si týden v okolní přírodě, obdivovali 
historické město. 

Letos jsme se v počtu dvanácti turistů vydali do Domažlic znovu. Tentokrát 
jsme vyrazili na XV. Zimní sraz turistů, který probíhal od 9. do 12.února. 

A byli jsme 
opět nadšeni a 
spokojeni. Sice 
jsme první den  
prožili skoro 
celý ve vlaku, 
ale už nádraží 
v Domažlicích 
nás příjemně 
p ř e k v a p i l o .
Bylo opravené a 
s úplně novým 
i n t e r i é r e m . 
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Takové bychom ve 
Vyškově také brali.

Ubytování na 
internátu i stravování 
ve školní jídelně 
bylo také výborné. 
Při prezentaci 
v sokolovně šlo vše 
jako na drátku. Pro 
každého připravená 
taška s mapkami, plán 
města, propagační 
materiál, suvenýry, 
odznaky, stravenky 
na večeře, jízdenky 

na autobus, lístek na bál, visačka 
pro účastníky.

Zahájení srazu na náměstí před 
známou šikmou věží začalo v 19 
hodin. Přivítali nás představitelé 
města, klubů českých, polských a 
slovenských turistů. Zahrála nám 
skupina hornistů řadu fanfár a na 
věži se promítaly obrazy z tamní 
krajiny. Nechyběl ani známý 
domažlický ponocný se svým 
popěvkem a rohem. Zahájení 
pokračovalo v Místním kulturním 
středisku. Tam nás pobavila 
Malá selská muzika, samozřejmě 
s dudami, písněmi a povídáním 
v „bulačině“, jak Chodové říkají 
svému nářečí. 

Ráno jsme nedočkavě vyrazili 
na trasu z Domažlic na Veselou 
horu s kostelem sv. Vavřince 
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– na Vavřineček. 
Minule byl zavřený 
a obestavěný 
lešením. Teď 
opravený a pro 
nás otevřený, 
s horkým čajem 
a průvodkyní. 
Uvnitř jsme 
o b d i v o v a l i 
skleněný oltář, 
plastiku od 
V. Tesařové. Stálo 
by za to přĳet sem
v létě, kdy bývá 
Svatovavřinecká 
pouť v chodských 
krojích.

Odtud jsme vyrazili k Zelenovským rybníkům a k rybníku Babylon, kolem 
Havlovic, přes dřevěný akvadukt. U rybníka jsme si připomněli známá 
místa a pak do Domažlic. Po 16 kilometrech v členitém, zledovatělém nebo 
zasněženém terénu nás čekala výborná večeře. A po večeři, podle zájmu, mše 
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a koncert v kostele Nanebevzetí P. Marie. Zpěv a hudba souboru Čerchovan 
v prostředí barokní architektury byly skutečně citovým zážitkem. Mezi 
skvosty patřil také skleněný oltář od paní Tesařové. Někteří nezmaři ještě 
vyšplhali na domažlickou věž pokochat se pohledem na noční město.

V pátek nás odvezl autobus do Capartic na trasu na horu Čerchov 
(1042 m n. m.). Cesta zprvu zledovatělá, stále do kopce a s převýšením 320 m, 
nám ubíhala rychle díky husté mlze, z níž se vytvořila neskutečná jinovatka 
na všem kolem. Najednou se z mlhy 
vynořila šedá brána a za ní siluety 
věží na Čerchově. Z rozhledny 
obalené námrazou jsme sice viděli 
mlhu a někde tušili slunce, ale my 
jsme se z ní už kdysi rozhlíželi. 
V restauraci beznadějně plné, 
nás usadili do přístěnku, přinesli 
výbornou zelňačku a ještě nám i 
zatopili. Škoda, že budovy dříve 
využívané armádou jsou nevyužité 
a chátrají.

Dole jsme pak byli raz dva. 
V Caparticích ještě na chvíli do 
hospody a pak nás odvezli do 
Domažlic, kde jsme ještě stihli 
prohlídku města s průvodkyní. 
Zjistili jsme, že ze starého pivovaru 
je nyní kulturní středisko, uvnitř 
se skleněnými ochozy a plány na 
všestranné využití. Po prohlídce a 
večeři rychle na bál. Kromě tanečků 
bylo na programu vystoupení 
taneční skupiny s operetními tanci, 
ukončení zimního srazu a tombola, kde vyhrál každý los. Slovenští běžkaři 
se rozloučili zpěvem a my rychle spěchali balit bágly. Ráno v osm musíme 
jít. Možná se sem ještě někdy vrátíme. Příští Zimní turistický sraz u nás bude 
v roce 2019 v Polici nad Metují. Zimní sraz v roce 2018 připravují Slováci.

Miloslava Satoriová
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VÝLET ZA POZNÁNÍM. V sobotu 18. února organizoval KČT Adamov vycházku 
do Arboreta Řícmanice. Zde si turisté pod odborným vedením instruktorů z  Mendelovy 
univerzity prohlédli rostliny a stromy z různých světadílů.  (Antonín Procházka)

Zimní přírodou 

V sobotu 4. března 2017 připravil KČT Vřesovice již 14. ročník této oblíbené 
akce. Na 340 pěších turistů ze 71 obcí a měst čekaly trasy 8 a 10 km. Turistické 
kontroly jsme letos umístili na horu sv. Klimenta, do altánku pod Koryčanskou 
kaplí a do Lesního baru. 

Nejmladším účastníkem byl Ondřej Líznar z Kelče u Valašského Meziříčí, 
nejstarším šestaosmdesátiletý Josef Sedlář z Kyjova, nejdále to měla do 
Vřesovic Pavla Kavalírová z Mladé Boleslavi. Nejpočetnější rodinou na akci 
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byla rodina Jany 
Mertové z Rohatce. 
Tito tradičně obdrželi 
věcné odměny, každý 
účastník pak vkusnou 
plaketu a diplom. 
Nejpočetnější výpravy 
přišly z Vřesovic, 
Kyjova, Brna, Ježova a 
Veselí nad Moravou. 

Miroslav Vaculík

První jarní výšlap načíná druhou kopu

Už 61. ročník Prvního jarní výšlapu KČT-JMO nás čeká letos, a to v neděli 
2. dubna. Tentokrát se sejdeme v Nedvědici. Orientační program přinášíme 
níže, bližší informace vám za pořadatele poskytne Zdena Kincová 
(kincova@seznam.cz, telefon 776 185 988)

Start: dle volby trasy v Bystřici nad Pernštejnem, Doubravníku, Nedvědici,  
 Rožné nebo dle vlastní volby – od 8 do 11 hodin
Cíl: Nedvědice – radnice (vedle kostela) do 16 hodin
Startovné: jednotné 30 Kč

Program u radnice v Nedvědici:

13.00 – 14.00 Bystřická kapela – k poslechu i tanci 
14.00 – 14.30 slavnostní zahájení turistické sezóny 2017
14.30 – 16.00 Bystřická kapela – k poslechu i tanci
16.00  konec pochodu v Nedvědici

V cíli obdrží účastníci pochodu diplom a čaj. Možnost občerstvení v některé 
z místních restaurací nebo v cukrárně.

PRVNÍ JARNÍ VÝŠLAP 15



Vítání jara
Petr Vejrosta

Přĳeďte do Nedvědice –
tam, kde Pernštejn stojí,
klidně svými autobusy,
neb veřejnými spoji.

Co můžeme nabídnouti?
Trasy po okolí,
máme kopce, výhledy,
že nohy vás už bolí?

Zdena pro vás připravila
z více směrů trasy,
určitě si vyberete – 
jenže kterou asi?

Z Doubravníka, Věžné, Rožné,
klidně z Nedvědice,
komu by to nestačilo,
ať jde od Bystřice.

V Nedvědici u starosty,
tam co kostel stojí,
prožĳete dost radosti,
trasy se zde spojí.

Zahraje nám kapela,
od ledna už ladí,
můžete se všichni těšit,
starší nebo mladí.

Moravský hrad středověký
zas otevře svoje brány,
v cíli malá upomínka
nepochybně bude k mání.

16 PRVNÍ JARNÍ VÝŠLAP



Prý není špatné počasí,
záleží, co navlékneme,
zimy, sněhu, vody shora
rozhodně se nelekneme.

Berte toto veršování
jak na druhý duben pozvánku,
udělej si v kalendáři
značku nebo poznámku.
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Setkání připomene hrdinský čin a záchranu města

V sobotu 22. dubna to bude již po osmatřicáté, co turisté, občané a rodinní 
příslušnící uctí památku hrázného Fr. Šikuly a L. Dolníčka na hrázi brněnské 
přehrady. A to v 10 hodin položením květin k památníčku a chvílí ticha.

A kdo to byli? Dva stateční lidé, kteří v roce 1945 na konci druhé světové 
války svým hrdinným postojem zachránili brněnskou přehradu před 
plánovanou destrukcí ustupující německou armádou. V případě, že by se 
tento záměr podařilo uskutečnit, přílivová vlna by smetla níže položené části 
Brna zároveň s jejich obyvateli. Při záchraně přehrady byl František Šikula 
těžce zraněn německým ostřelovačem. Za svůj postoj byl po osvobození 
vyznamenán válečným křížem. 

Pevně věříme, že se na hrázi brněnské přehrady s vámi v tento den 
sejdeme. Přĳďte uctít památku Františka Šikuly a projít se jarní přírodou
okolo brněnského pryglu.

Jiří  Bílý
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Na přátelství bez hranic vypravuje oblast opět autobusy

Na setkání se slovenskými turisty se opět chystáme vyjet několika autobusy. 
Zatím je z Brna plně obsazený jeden autobus. Druhý se bude vypravovat jen 
v případě dostatečného zájmu!

Prátelství bez hranic se letos koná v Javorníkách na Kasárnách u hotelu 
Fran.

Termín:  sobota 6. května
Odjezd autobusu:  Brno, velké parkoviště za vlakovým nádražím a   
   Tescem v 07.00 h
Pěší trasa:  Velké Karlovice, Podťaté-Světlá, po modré Kasárna-chaty 

(stoupání 3,5 km), po žluté směr Sedlo Gežov, asi po 400 m 
vpravo hotel Fran (místo setkání, program 11–13 h), zpět na 
žlutou a do Sedla Gežov, doprava po zelené Tísňany, vlevo 
po modré směr Velké Karlovice, asi po 400 m hostinec Celnica 
(občerstvení, odjezd) 

Délka trasy: 11 km
Odjezd: v 16 h od hostince Celnica, příjezd do Brna asi v 18.30 h
Cena: 270 Kč (poslat za celý odbor na účet oblasti nebo po domluvě 

ekonomce oblasti paní Karmasínové)
Přihlášky: do naplnění kapacity autobusů, nejpozději do 31. března 2017 

u RNDr. Jany Pavlíkové, e-mail: rndr.pavlikova@seznam.cz, 
telefon 604 734 714 

Informace: na místě srazu výroční turistická nálepka, odznak, pamětní list 
(za účastnický poplatek 25 Kč), razítko pochodu, razítka do 
záznamníků IVV a Vystup na svou horu. Nezapomeňte občanské 
průkazy!

Znojemští turisté nás opět zavedou k prameni Daníže

Pramen potoka Daníž leží nad Hnanicemi při hranici České republiky a 
Rakouska. Vodu sbírá potok na Jezerní louce u obce Niederflandnitz. Start
pochodu je letos v sobotu 8. dubna před obecním úřadem Hnanice od 8.30 do 
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9.30 h. Cestou bude otevřený ochutnávkový stánek Znovínu na Šobesu i areál 
československého opevnění v Šatově. Trasy jsou vhodné pro pěší i cyklisty.

Cíl je ve Sklepní ulici v Hnanicích od 11.30 do 16 hodin, kde bude zajištěn 
výběr z Hnanických vín a drobné občerstvení. K poslechu (tanci) zahraje jako 
každoročně harmonikář Vlastimil Polach.

Doprava na start z autobusového nádraží ve Znojmě zajišťují pořadatelé 
zdarma v 9 hodin. Odjezd zpět do Znojma je už veřejnou dopravou.

Roman Kolařík

Cykloturisté zahájí sezónu opět hvězdicovou jízdou do 
Moravského krasu

Termín: sobota 8. dubna
Pořadatel: KTL a TOM Ještěrky Brno
Program: cykloturistická hvězdicová jízda ke Skalnímu mlýnu, setkání 

cykloturistů, nabídka akcí, návštěva vzdělávacího střediska 
– Dům přírody

Stravování: na trase vlastní, na místě srazu restaurace a bufet
Zahájení: ve 12 hodin u Skalního mlýna v Moravském krasu
Sraz: pro brněnské účastníky na mostě přes Svratku v Jundrově 

v 8.30 h a na mostě přes Svitavu v Obřanech v 9.30 h
Délka: cca 70 km, možnost zkrácení vlakem Blansko–Brno
S sebou: dobrou náladu, spolehlivé kolo a potřebné vybavení 
Vedoucí akce: Ing. Pavel Rabušic, Jasanová 18, 637 00 Brno, 
 telefon: 733 314 855, byt: 539 011 877,
 e-mail: pavel.rabusic@volny.cz, web: www.jesterky-brno.cz

Zájezdy s Mapou

Odbor KČT Mapa nabízí zájemcům z řad členů opět několik zajímavých 
jednodenních zájezdů do zahraničí.
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Přírodní park Hohe Wand – v sobotu 13. května
• středně náročná okružní vycházka po náhorní plošině s nejvyšším 

vrcholem Plackles (1132 m) a nádhernými výhledy na nejvýchodnější 
alpské dvoutisícovky, vhodná i pro rodiny s dětmi

• do parku vystoupáme po zajištěné cestě, vybavené schody a žebříky
• kromě přírodních vyhlídek navštívíme také jednu rozhlednu a visutou 

lávku „Skywalk“, 120 m nad terénem
• děti si mohou prohlédnout zvěř v lesní oboře či pohladit zvířata v místní zoo
• budeme-li mít štěstí, uvidíme pálení dřevěného uhlí či vápna
• trasa asi 15 km s pozvolným stoupáním cca 600 výškových metrů
• naplánovanou délku trasy i převýšení lze přizpůsobit (prodloužit i 

zkrátit) podle vlastních fyzických sil 

Vstupné do parku: dospělí 2 €, děti 1 €
Odjezd:   z Brna v 5.45 h z parkoviště mezi OD Tesco a Vichr
Návrat:   okolo 19 h
Cena:    doprava 440 Kč 

Přechod hřebenu Wechsel – v sobotu 3. června
• přechod horského hřebenu Wechsel tvořícího hranici mezi Dolním 

Rakouskem a Štýrskem
• za pěkného počasí nádherné výhledy na okolní alpské vrcholy
• vhodné pro všechny, kdo s námi loni zdolali protější hřeben Stuhleck 
• cesta vede lesními úseky a po holém hřebenu, bez náročných 

horolezeckých partií
• délka trasy cca 20 km, hrubý výškový profil 1298 – 1743 – 967 m n. m.
• bezpodmínečně nutná pevná turistická obuv a vybavení pro případ 

špatného počasí
• základní zásobu vlastních potravin v batohu lze zpestřit návštěvou 

horských chat na trase

Odjezd:  z Brna v 5.45 h z parkoviště mezi OD Tesco a Vichr
Návrat:  okolo 21 h
Cena:   doprava 540 Kč
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Althodis – Geschriebenstein – Köszeg – v sobotu 24. června
• putování začneme na nejvýchodnějším rakouském alpském výběžku a 

dojdeme až do pannonské kotliny
• ráno zahájíme prohlídkou Stezky v korunách stromů a Houbové naučné 

stezky
• připojíme se na 6. etapu Alpsko-pannonské cesty a přejdeme pěšky až 

do Maďarska 
• cestou se pokocháme výhledem z rozhledny na Geschriebensteinu 

(884 m n. m.)
• prohlédneme si historické městečko Köszeg a Jurisicsův hrad 
• délka trasy cca 20 km, hrubý výškový profil 474 – 884 – 272 m n. m.,

převážně lesním terénem
• superrychlým turistům doporučujeme vzít si do zásoby nějaké HUF na 

ukrácení čekání v Köszegu
• za příznivých podmínek nás čeká jedna bonusová rozhledna a krátká 

prohlídka termálních lázní

Stezka v korunách:  dospělí 5,50 €, děti 3,50 €
Odjezd:   z Brna v 5.45 h z parkoviště mezi OD Tesco a Vichr
Návrat:   okolo 23 h
Cena:    doprava 550 Kč 

Pro všechny zájezdy s Mapou platí:

Přihlášky: Zdeněk Cabalka, tel. 602 546 111, 
  e-mail: cabalka@mapycabalka.cz 
Zájezdy vede: Pavel Roháček, tel. 721 763 489 (volat jen pá–ne).

Doporučujeme sjednat zdravotní pojištění. Úrazové pojištění účastníků akcí 
KČT dle platných podmínek.

Zájezdu se mohou zúčastnit členové KČT z libovolného odboru. Nejste dosud 
členem KČT? Můžete to snadno napravit. Získáte tím nové přátele, možnost 
účastnit se zajímavých akcí a slevy u nás i v zahraničí. Svým příspěvkem navíc 
podpoříte rozvoj a údržbu turistického značení. Více na www.kct.cz
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Drahanskou vrchovinou – pochod s počasím pro kačenky

Třetí březnovou sobotu pořádá svůj tradiční pochod TOM Kačeny Rousínov. 
Je to v období, kdy už každý očekává příchod jara. Přesto umí být v tuto dobu 
počasí velmi vrtkavé, i když do příslovečného aprílu nějaký ten den ještě 
chybí. Letos se o tom pořadatelé i pochodníci přesvědčili vrchovatě.

Celý týden za okny provokovalo sluníčko, aby v pátek před pochodem 
zmizelo na západě a v sobotu ráno se na východním horizontu objevilo 
jen teoreticky – schované za silnou vrstvou mraků, ze kterých zemi skrápěl 
vytrvalý déšť.

Bylo ale velmi povzbudivé vidět i v tomto počasí hojné skupinky účastníků 
všech věkových kategorií trousících se na start a ze startu na trasy. A to zejména 
těch nejmladších, o kterých si většina myslí, že tráví převážnou část volného 
času sledováním 
displejů počítačů 
nebo mobilních 
telefonů.

Jo, kdo umí, ten 
umí. To my, víceméně 
protřelí turisté, 
víme, a tak jsme do 
Rousínova vyrazili 
taky. Počasí nepočasí. 
Napsali jsme se na 
jednadvacítku a hurá 
do terénu.

Než jsme se 
posilnili, a protože 
jsme dojeli až o půl 
desáté, přestalo zatím 
pršet, takže se nám 
vycházelo o něco 
veseleji. Přes Vítovické údolí a studánku U Dudka jsme vystoupali na rozcestí 
Kalečník. S tímto místem je pevně spojena jedna z kontrol pochodu. A s ní 
samozřejmě chleba se sádlem a cibulí. A chybět nesmí ani doušek dobrého 
piva (tentokrát z nedalekého šumického pivovaru), protože ať je zima a počasí 
jakékoli, po výstupu je vždycky potřeba doplnit tekutiny.

Z Kalečníku jsme sešli na Malou Říčku, kde nás na další kontrole opět 
pohostili křupavým chlebem s lahodným sádlíčkem a voňavou cibulí. 
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Občerstvení na Kalečníku
 

 

(foto 2× Jiří Pražák – i když u této fotky sotva,
 

 

když se řehní druhý zleva)



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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Tentokrát jsme svačinku 
zapili čajem – nechtěli 
jsme být za noriny, aby se 
kvůli nám extra narážela 
bečička…

Dostatečně posilněné 
čekal nás další výstup 
– ke Třem javorům. Pitný 
režim jsme pak dodrželi 
v hospůdce U Červeného 
buku u olšanského rybníka.

Vynikající pochod. 
Jako obvykle. A počasí 
ať si trhne. Za rok zase 
ke Kačenám! Na chleba 
se sádlem, pivko a pár 
kilometrů přes kopečky.

Alf

Občasné mrholení sice na deštníky nebylo, nasadit kšiltovky 
nebo kapuce nás ale donutilo. Terén a podnebí byly tentokrát 
spíš pro vodo- a bahnomilné živočichy. Ale odměny za 
výkon zde bývají slané a hořké. A tomu nelze odolat.

V sobotu 18. března zahájili 
v rámci Josefského šmajdu 
svou sezonu také břeclavští 
turisté v čele s „oslavencem“ 
Pepou Kamanem. Na 
Pohansku jim zamračené 
odpoledne zpříjemnila 
country kapela. Vlevo 
skupinka hodonínských 
turistů, kteří na sraz vyrazili 
po vlastní trase.
 

 

(foto Ivan Machýček)


