
Zpráva o činnosti K ČT Hlinsko v roce 2016 
 

V roce 2016 se hlinečtí turisté zúčastnili 111 akcí  z toho bylo 98 akcí vlastních, které připravili 
naši vedoucí turistiky. Na všech těchto akcích byla účast 3851 turistů, kteří celkem našlapali 
krásných 24459 km. Na kole ujelii 7500 km. Pro představu těch 24,5 tisíc km je jako kdybychom 
ušli celkem 4x na nejsevernější bod Evropy Nordkapp a zpět.  Tři nejdůležitější akce jsou součástí 
celostátního kalendáře KČT.  

            První se konala 26. března  a jmenuje se Hledání pokladu. Organizuje ji Václav Plíšková a 
zúčastnilo se jí 67 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 38. ročník pochodu Krajem malířů vysočiny, jehož součástí je oblíbený pochod 
nazvaný Pohádkový les. Pochod se konal 13. srpna, jeho organizaci měl na starosti Václav Plíšek. 
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 
dalšímProtože v době konání pochodu pršelo, byla nejoblíbenější dětská trasa, Pohádkový les, 
přemístěna do vnitřních prostor gymnázia. Pohádkové bytosti pro děti připravili celou řadu soutěží 
a na každé dítě zbyla i nějaká odměna. Rozzářené dětské oči byly největší odměnou pro všech 29 
členů turistického klubu, kteří pochod připravili. Ostatní turisté vyrazili na některou z dalších šesti 
tras v délce od 16 kilometrů až po nejdelší padesátku. Připraveny byly i čtyři trasy pro cyklisty 
v délce od 20 do 100 kilometrů. Tentokrát všechny trasy vedly do oblasti Žďárských vrchů do 
Kameniček, Filipova, Chlumětína, Svratky, Karlštejna, Čachnova, Herálce a mnoha dalších míst. 
Celkem se pochodu zúčastnilo 252 turistů a největší účast byla na Pohádkovém lese. 

          Třetí významnou akcí pořádanou Klubem turistů v Hlinsku byl 33. ročník Silvestra na 
Chrudimce. Akci organizačně zajišťoval Vladislav Bárta. Pro účastníky bylo připraveno 1700 
pamětních listů. Při mírném mrazu a  krásném slunečném počasí bylo rozdáno 1680 pamětních 
listů. 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. Další rekord padl ve výši vybrané 
částce v rámci charitativní akce Novoroční čtyřlístek, která se pravidelně při této akci organizuje. 
Na Finančním odboru MÚ Hlinsko byly rozpečetěny tři pokladničky a v nich se nacházelo celkem 
22495 korun. Vloni jsme se s 16495 Kč umístili na druhém místě z 60 podobných akcí v republice, 
tak předpokládám, že bychom se letos mohli dostat na příčku nejvyšší. To se dozvíme v březnu 
v časopise Turista. Vybrané peníze byly odeslány na konto čtyřlístku a budou použity na 
vybudování bezbariérové turistické cesty pro hendikepované turisty. Dvanáctou trasou bude letos 
otevřená bezbariérová stezka K Černému Nadýmači u obce Břehy na Přeloučsku v Pardubickém 
kraji.  

Na tyto tři akce žádáme MÚ Hlinsko o přidělení grantu a už po několikátý rok musíme městu 
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 2016 akcí nazvanou Novoroční 



sestup do údolí Doubravy. Jednalo se o její 33. ročník a zúčastnilo se jí 24 turistů, kteří obdrželi 
pamětní listy od dalších účastníků z KČT Havlíčkův Brod.  

      V době jarních prázdnin připravil Václav Plíšek vycházku pro děti do Vrbatova Kostelce, 
Podlažic a Chrasti.. Vycházky se zúčastnilo 20  turistů.  

6 turistů se 17 září zúčastnilo pochodu pod vedením Dany Kejzlarové. Pochod vedl  ze Slatiňan 
na Kočičí hrádek a rozhlednu Bára.   

 Pod vedením Evy Titlbachové se 26.6. zúčastnili čturistů 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 bylo ubytování zajištěno začátkem 
července v Klatovech a na pochody do okolí vyráželo 25  turistů.  

 Musím poděkovat Václavu Plíškovi, Anně Plíškové, Angelice Benešové a Zdence 
Gregorové za zorganizování naší účasti na akci „Tady neziskovky“, kde jsme prezentovali činnost 
našeho klubu.  

 Mezi další oblíbené turistické akce patří Vánoce v lese. Akci 23.prosince. připravil Václav 
Plíšek a zúčastnilo se jí 47 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  20 turistů. 

 Největší účast a největší množství našlapaných kilometrů je na úterních a čtvrtečních 
vycházkách. Úterní vycházky v roce 2016 vedl většinou Václav Plíšek a čtvrteční  převzal po 
Zdence Dvořákové Jaroslav Beneš. Úterních vycházek bylo celkem 50, vedly i do vzdálenějších 
míst,  našlapalo se při nich 12650 km a zúčastnilo se jich v součtu celkem 876 turistů. Čtvrteční 
vycházky směřovaly do bližšího okolí Hlinska, bylo jich celkem 28, ušlo se při nich 2431 km a 
zúčastnilo se jich 422 turistů. Chtěl bych Jardovi poděkovat, že se po Zdence Dvořákové ujal 
vedení čtvrtečních vycházek. 

           V činnosti našeho klubu se velké oblibě těší jednodenní autobusové zájezdy. V loňském 
roce jsme si jich naplánovali celkem 8. Jeden z nich se neuskutečnil. Byl to zájezd do Brdských 
lesů. Ale zase jeden se uskutečnil nad plán – to byl zájezd na Dolní Moravu. Na dva  zájezdy, do 
Bouzova za princeznou Jasněnkou a na Stezku v oblacích na Dolní Moravě, se jelo s dvěma 
autobusy.  

Autobusových zájezdů se zúčastnilo celkem 342 našich členů a našlapali při nich 6623 km.  

9.dubna AZ PROTIVÍN, SELIBOV A OKOLÍ  - Akce je vhodná pro rodiče s dětmi.                                                                          
Ved: V. Plíšková �724 826 043 ����vaclava.pliskova@centrum.cz 
Účast 42 turist ů včetně cizích.  

P 

10-20 

30.  

dubna 

AZ BOUZOV, JAVO ŘÍČKO – Za princeznou Jasněnkou a létajícím 
ševcem Ved: V. Bárta �723 168 123   ����vladislav.barta@centrum.cz 
Účast 94 turist ů včetně cizích  

P 10-
16 

14.  

května 

AZ NERATOV, ŠERLICH Ved:S.Hudcová �775280360 ���� 
jasvetluska@post.cz J.Dyntar �721041364  ���� dyntar@volny.cz 
Účast 48 turist ů včetně cizích 

P 10-
20 



4.  

června 

AZ PAMÁTKY VELKÉ MORAVY - Mikulčice, Velehrad, Hranické 
propadání  Ved: J. Benda �604417372����jendabenda41@seznam.cz 
Účast 33 turist ů včetně cizích  

P 10 

18. června AZ HOSTÝNSKÉ VRCHY 
Ved: J. Drahoš ml. � 728381515  ���� jardadr@centrum.cz 
        Š. Drahošová �721851279   ���� fantova.sarka@seznam.cz 
Účast 39 turist ů včetně cizích 

P  

15-20 

15. – 23. 
července 

HOHE TAUERN  ALPY RAKOUSKO Cena 10 950,- Kč. V ceně doprava, 
ubytování, polopenze, průvodce. Odjezd z Hlinska.  

Inf: CA Ariel Jiří Holec �776312413 ����  holec.jirka@unet.cz 

VHT, 
P 
denně 3  
různé trasy 

30.  

července 

AZ NA STEZKU V OBLACÍCH V JESENÍKÁCH  Ved: V. Bárta 
�723 168 123   ����vladislav.barta@centrum.cz 
Účast 91 turist ů včetně cizích  

P 10-
16 

24. září AZ  ZÁMEK RADU Ň, KRAVAŘE, OPAVA – KPČ 
 Ved: V. Plíšková �724 826 043 ����vaclava.pliskova@centrum.cz 
Účast 48 turist ů včetně cizích  

P 

8-15 

15. října  AZ  LUŽICKÉ HORY 

Ved. J.Holec �776 312413 ����holec.jirka@unet.cz 
Účast 49 turist ů včetně cizích 

P5-22 

 
Naše zájezdy, vycházky a výlety jsou velmi často spojeny s kulturně poznávací činností. Během 
roku 2016 se naši turisté zúčastnili desítek výstav a návštěv hradů, zámků a jiných zajímavých 
objektů.  

            Oproti roku 2015 se v loňském roce zájezdy naplňovaly poměrně dobře. Poněkud menší 
účast měl zájezd po památkách Velké Moravy. Letos jich nebude tolik a proto si hlídejte, abyste se 
včas přihlásili. A zároveň bych vás chtěl vyzvat k větší disciplinovanosti při placení zájezdů. 
 
Přestože činnost klubu je možné celkově hodnotit kladně, tak měla i v loňském roce své problémy. 
Trvale je to minimální podíl mládeže mezi členy klubu. V klubu jsou pouze  3 mládežníci do 19 let 
mezi 151 členy. Nadále platí, že mládež do 19 let cestuje za poloviční náklady. Ale ani toto 
opatření nevede k  nárůstu této věkové kategorie. Světlou výjimkou jsou akce pořádané 
Vendulkou Plíškovou, která dokáže na Pohádkový les, Hledání pokladu, Noční pochod i svůj 
autobusový zájezd přitáhnout větší počet mládeže, ale bohužel se těchto akcí zúčastňují děti, 
které nejsou našimi členy. Vendulka ukázala jedu z cest, jak do budoucna tento ukazatel zlepšit. 
Dobře připravená akce, zaměřená na tuto cílovou skupinu, děti přiláká . 
        Když jsme u těch výhod, tak nadále platí, že členové Klubu mají 20 % slevu na dopravu na 
všech akcích v roce 2017. Ve stejném rozsahu jako v roce 2016 se budou vyplácet odměny za 
náklady vynaložené při organizování akce a při výkonu funkce. Organizátorům autobusových 
zájezdů, úterních a čtvrtečních vycházek Klub zaplatí časopis Turista na rok 2017. Organizátoři 
autobusových zájezdů jedou na zájezd zdarma a zdarma mohou obsadit ještě jedno místo 
v autobuse. 
          Další problém Klubu spočívá v malém počtu cykloznačkařů, kteří by byly ochotni dělat 
revize značených tras na Chrudimsku. KČT zajistí zdarma vyškolení. Jedná se o placenou 
činnost. Kdo jezdíte na kole a měl byste zájem dělat tuto práci, přihlaste se u mě. Kromě mě dělají 



revize ještě manž. Šárka a Ant. Hladkých, Ladislav Mrázek a Zdeněk Modráček, 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, Jaroslav Čermák a Hana 
Prášková.  Také oni by mezi sebou přivítali jednoho nového zájemce o tuto důležitou činnost. 
 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. Pro jistotu nebudu 
jmenovat, protože bych mohl na někoho zapomenout a to bych udělal nerad. 
            O činnosti klubu se více dozvíte ve dvou skříňkách ve městě a na webových stránkách 
klubu (www.hlinecko.cz/kct), kde získáte aktuální informace z virtuální nástěnky klubu a můžete si 
zde prohlédnout i fotografie z našich akcí. Doufám, že k zviditelnění klubu přispěje i 117 triček 
s potiskem KČT Hlinsko, která jsme dnes rozdali. Hlinečtí turisté ve svých řadách přivítají 
každého, kdo rád chodí a rád tráví volný čas v přírodě.            
 
Děkuji za pozornost. 
19. ledna 2017, Vladislav Bárta 
 


