
Zpráva o činnosti K ČT Hlinsko v roce 2018 
         V roce 2018 se hlinečtí turisté zúčastnili 105 akcí  z toho bylo 86 akcí vlastních, které 
připravili naši vedoucí turistiky. Na všech těchto akcích byla účast 3336 turistů, z toho 1504 našich 
turistů,  kteří celkem našlapali krásných 27608 km. Pro malou účast jsme letos nevyhodnocovali 
cyklistickou a lyžařskou aktivitu.  Tři nejdůležitější akce jsou součástí celostátního kalendáře KČT.  

           První se konala 31. března  a jmenuje se Hledání pokladu. Organizuje ji Václava Plíšková a 
zúčastnilo se jí 65 turistů. Jednalo se z poloviny o děti, pro které byly připraveny soutěže, hádanky 
a kvízy. Jejichž splnění vedlo k nalezení pokladu, ve kterém se vedle pamětních mincí nalezlo pro 
děti i něco dobrého.                    

            Další tradiční a významnou akcí, která do Hlinska přilákala turisty z různých koutů 
republiky byl 40. ročník pochodu Krajem malířů vysočiny, jehož součástí je oblíbený pochod 
nazvaný Pohádkový les. Pochod se konal 11. srpna a jeho organizaci měl na starosti Václav 
Plíšek, Angelika Benešová a Helena Severová. Bez pomoci sponzorů by se tato akce nedala 
připravit. Proto by turisté chtěli poděkovat hlavně městu Hlinsko, Gymnáziu Hlinsko, Mlékárně 
Hlinsko, Jednotě, Hlineckému pivovaru a dalším. Pochod se konal za pěkného počasí. Pohádkové 
bytosti pro děti připravili celou řadu soutěží a na každé dítě zbyla i nějaká odměna. Třicítka 
organizátorů připravila velmi pěknou akci.  Ostatní turisté vyrazili na některou z dalších šesti tras 
v délce od 14 kilometrů až po nejdelší padesátku. Připraveny byly i tři trasy pro cyklisty v délce od 
25 do 80 kilometrů. Tentokrát všechny trasy vedly na východ od Hlinska do Železných hor. 
Celkem se pochodu zúčastnilo 250 turistů a největší účast byla na Pohádkovém lese. 

          Třetí významnou akcí pořádanou Klubem turistů v Hlinsku byl 35. ročník Silvestra na 
Chrudimce. Akci organizačně zajišťoval Vladislav Bárta. Pro účastníky bylo připraveno 1800 
pamětních listů. Potěšitelné bylo, že i za špatného počasí se rozdalo 1460 pamětních listů. Přesný 
počet účastníků se ve skutečnosti zjistit nedá. Většina účastníků přišla pěšky, někteří si cestu 
zkrátili autobusem. Také cyklisté využili letošní mírné zimy a přijeli na kolech. Tradičně přijela 
skupina jezdců na koních. Příchozí účastníky přivítala příjemná atmosféra blížícího se Silvestra. 
Přestože byla účast na této akci nižší než v loňském roce, tak bylo na konto Novoročního 
čtyřlístku odesláno krásných 27110 Kč. Vloni jsme se s touto částkou umístili na prvním místě 
z více než šedesáti podobných akcí v republice, tak předpokládám, že bychom se letos mohli 
umístit také v popředí. To se dozvíme v březnovém vydání časopisu Turista. Je vidět, že účastníci 
si tento pochod spojili s charitativní činností a rádi přispějí na dobrou věc. Výtěžek sbírky je opět 
určen pro zdravotně postižené spoluobčany. V roce 2018 byly otevřeny dvě nové vozíčkářské 
stezky ve Františkových lázních a kolem Vrbenských rybníků u Českých Budějovic. V roce 2019 
bude sbírka použita na vyznačení tras pro vozíčkáře a na bezbariérové úpravy na chatách KČT. 
Jako obvykle se pochodu zúčastnili občané z okolních obcí, Na srazu se objevili i jejich starostové. 
Přišli i členové Klubu turistů z Chrudimi, Pardubic, Havlíčkova Brodu i Jihlavy. Na sraz dorazily i 
Sokolky ze Svratoucha a tradičně dorazila i skupina na koních z Vojtěchova. 

          Na tyto tři akce žádáme MÚ Hlinsko o přidělení grantu a už po několikátý rok musíme městu 
Hlinsku a Skutči poděkovat za významnou finanční podporu takto organizované turistiky, která je 
otevřená i všem občanům města Hlinska. 

         Stručně v této zprávě připomenu několik dalších významných akcí našeho klubu. Svoji 
turistickou sezónu jsme tradičně začali první den nového roku 2018 akcí nazvanou Novoroční 
sestup do údolí Doubravy. Jednalo se o její 35. ročník a zúčastnilo se jí 30 turistů, kteří obdrželi 
pamětní listy od dalších účastníků z KČT Havlíčkův Brod.  



      V době jarních prázdnin připravil Václav Plíšek vycházku pro děti do okolí Nasavrk do Pekla a 
Hradiště. Vycházky se zúčastnilo 17  turistů včetně dětí.  

     Pod vedením Jaroslava Beneše se 23.6. zúčastnili naši turisté pochodu z Hlinska do Ležáků 
v rámci pietní akce vypálení obce Ležáky.  

 Počátkem července D. Kejzlarová připravuje pro naše turisty týdenní turistickou akci 
v některé z atraktivních lokalit naší republiky. Tentokrát naši turisté zamířili  do Slavkovského a 
Českého lesa a Mariánských Lázní. Kromě toho Dana připravila ještě vycházku do Jihlavy. 

 Mezi další oblíbené turistické akce patří Vánoce v lese. Akci 23. prosince připravil Václav 
Plíšek a za špatného počasí se byla účast 25 turistů.  

         Na podzim loňského roku se uskutečnili dva noční pochody. Jeden pro děti a druhý pro 
dospělé. Organizátory byli Václav a Vendulka Plíškovi a zúčastnilo se jich celkem 52 turistů. 

        Deset našich turistů strávilo dovolenou v Karlovicích v Jeseníkách a našlapali při ní 
dohromady 514 km. 

         37 turistů a z toho 30 našich členů strávilo dovolenou na Slovensku v Liptovském Mikuláši. 
Akci vedl Jiří Holec a navštívili Vysoké a Nízké Tatry, Velkou Fatru a další zajímavé lokality 
v okolí. Celkem při této dovolené našlapali krásných 3246 km. 

 Největší účast a největší množství našlapaných kilometrů je na úterních a čtvrtečních 
vycházkách. Úterní vycházky v roce 2018 vedl většinou Václav Plíšek a čtvrteční v první polovině 
roku Jaroslav Beneš. V druhé půlce roku se vedoucí čtvrtečních vycházek střídali. Úterních 
vycházek bylo celkem 49, vedly i do vzdálenějších míst,  našlapalo se při nich 12442 km a 
zúčastnilo se jich v součtu celkem 816 turistů. Čtvrteční vycházky směřovaly do bližšího okolí 
Hlinska, bylo jich celkem 21, ušlo se při nich 2619 km a zúčastnilo se jich 270 turistů. Chtěl bych 
Václavovi a Jardovi a poděkovat za vedení těchto úspěšných akcí. 

           V činnosti našeho klubu se velké oblibě těší jednodenní autobusové zájezdy. V loňském 
roce jsme si jich naplánovali celkem 10. Tři z nich se neuskutečnily. Autobusových zájezdů se 
zúčastnilo celkem 263 našich členů a našlapali při nich 6877 km.  

24. března 

 

12. ZAHÁJENÍ JARNÍ TUR. SEZÓNY PARDUBICKÉHO KRAJE  VE 
VYSOKÉM MÝTĚ - 12.ročník, Amfiteátr M-klubu 
Ved:Dana Mášková730097370 danamask@seznam.cz 

P7-17, KPČ 

12. května AZ POLOMENÉ HORY 
Ved: J. Drahoš ml. � 728381515  ���� jardadr@centrum.cz 
        Š. Drahošová �721851279   ���� fantova.sarka@seznam.cz 

P 10 - 16 

26. května AZ NĚMECKO – KURORT OYBIN ,  zřícenina hradu a skály kolem. 
 Ved: V. Bárta 723 168 123   vladislav.barta@centrum.cz 

P 10-16 

9. června AZ JESENÍKY – z Ramzové na Červenohorské sedlo Ved:S.Hudcová 
�775280360 ���� jasvetluska@post.cz J.Dyntar �721041364  
���� dyntar@volny.cz 

P 12 

23. června AZ RYCHLEBSKÉ HORY Borůvková hora, Javorník a zámek Jánský 
vrch Ved: Z. Modráček  731 169 162  zdenek.modracek@centrum.cz 

P 9 - 24 

15.-22. září  AZ  SLOVENSKO  -  hory a údolí kolem Liptova, Liptovský Mikuláš. 
Přihlášky: do 31. 3. 2018 Ved. J.Holec 776 312413 holec.jirka@unet.cz 

P 10-20 



13. října  AZ  LUŽICKÉ HORY – NOVÝ BOR  
Ved. J.Holec 776 312413 holec.jirka@unet.cz 

P 10-20 

 
          Naše zájezdy, vycházky a výlety jsou velmi často spojeny s kulturně poznávací činností. 
Během roku 2018 se naši turisté zúčastnili desítek výstav a návštěv hradů, zámků a jiných 
zajímavých objektů.  

        Také v loňském roce se zájezdy naplňovaly poměrně dobře. Letos jich  je naplánováno 10 a 
proto si hlídejte, abyste se včas přihlásili. Při přihlašování odpadá pravidlo, že se dává přednost 
našim turistům, před nečleny. Jednak těch cizích s námi už tolik nejezdí a potom to přinášelo 
problémy vedoucím zájezdu. Jste první, kdo se o našich zájezdech dozví, tak máte možnost se 
včas přihlásit. A zároveň bych vás chtěl vyzvat k větší disciplinovanosti při placení zájezdů. 

           S potěšením musím prohlásit, že se drží počet mládežníků na letošních 8. Jedná se 
převážně o vnoučata našich členů. Nadále platí, že mládež do 26 let cestuje za poloviční náklady.  
           Když jsme u těch výhod, tak musím s potěšením konstatovat, že členům Klubu zůstává 
dotace na autobusové zájezdy 30 %. 
          Ve stejném rozsahu jako v roce 2018 se budou vyplácet odměny za náklady vynaložené při 
organizování akce a při výkonu funkce. Organizátorům autobusových zájezdů v roce 2018, 
úterních a čtvrtečních vycházek Klub zaplatí časopis Turista na rok 2020. Organizátoři 
autobusových zájezdů jedou na zájezd zdarma a zdarma mohou obsadit ještě jedno místo 
v autobuse.  
           Klub je zaregistrován jako samostatný klub pod jménem Klub českých turistů, odbor 
Hlinsko z.s. Bylo by dobré pro klub najít stálé sídlo s neměnnou adresou a na tuto adresu klub 
přeregistrovat. 
          Klub se potýká s nedostatkem vedoucích turistiky. Obracím se na Vás, kteří cítíte, že byste 
byli schopni zorganizovat autobusový zájezd, abyste se obrátili na výbor klubu. Klub turistů Vám 
zajistí zdarma dvoudenní školení v podzimním termínu. 
          Další problém Klubu spočívá v malém počtu cykloznačkařů, kteří by byly ochotni dělat 
revize značených tras na Chrudimsku. Také zde KČT zajistí zdarma školení v Praze. Jedná se o 
placenou činnost. Kdo jezdíte na kole a měl byste zájem dělat tuto práci, přihlaste se u mě. Tyto 
revize dělají Vladislav Bárta, Ladislav Mrázek, Zdeněk Modráček a Josef Braun, kterým tímto za 
tuto činnost děkuji. 
 Když jsem u těch značkařů, tak se sluší poděkovat těm, kteří opravují a značí pásové pěší 
značky. Jsou jimi Václav Plíšek, manželé Ladislava a Josef Vítkovi, manželé Andrea a jiří Bílkovi, 
Jaroslav Čermák a Hana Prášková 
 Na závěr se sluší poděkovat dvěma desítkám vedoucích turistiky, kteří se podílejí na 
přípravě všech našich akcí. Chtěl bych také poděkovat desítkám našich turistů, kteří se podíleli na 
přípravě a průběhu KMV, Pohádkového lesa a Silvestra na Chrudimce, na akci Tady neziskovky a 
dalších. Jardovi Benešovi bych chtěl poděkovat za vedení statistiky o akcích a našlapaných 
kilometrech. Bohužel ne všichni organizátoři mu poskytli informace o účasti a výkonech. 
            O činnosti klubu se více dozvíte ve dvou skříňkách ve městě a na nových webových 
stránkách klubu (www.kcthlinsko.cz), kde získáte aktuální informace z virtuální nástěnky klubu a 
můžete si zde prohlédnout i fotografie z našich akcí. Hlinečtí turisté ve svých řadách přivítají 
každého, kdo rád chodí a rád tráví volný čas v přírodě.            
 
Děkuji za pozornost. 
11. ledna 2019, Vladislav Bárta 
 


