
ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, ODBOR HLINSKO ZA ROK 2021 

V roce 2021 se z důvodu pandemie Covid-19 výroční členská schůze konala formou Perr-

rollam – tedy hlasování korespondenční formou. Svůj hlas odevzdalo celkem 63 našich členů 

a všechny předložené body byly schváleny. Rovněž v letošním roce z důvodu zhoršující se 

situace a nutnosti dodržovat protiepidemická opatření konáme schvalování příslušných bodů 

formou hlasování mimo zasedání.  

V loňském roce se uskutečnil 43. ročník pochodu Krajem malířů Vysočiny organizovaný  

Václavem Plíškem, týdenní zájezd na Slovensko pořádaný Jiřím Holcem a 59 vycházek 

uskutečněných za pomoci veřejné nebo osobní dopravy. Vedoucími těchto akcí byli Zdeněk 

Roušar – 34 akcí, Václav Plíšek – 13 akcí, Vladislav Bárta – 9 akcí, Jaroslav Beneš – 2 akce, 

Dana Kejzlarová – 1 akce. Alespoň jedné z nich se zúčastnilo 80 našich členů, kteří společně 

nachodili kolem 15 000 km. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se nekonal tradiční 

Silvestr na Chrudimce. 

Bohužel se neuskutečnil žádný autobusový sobotní jednodenní výlet, dva podzimní termíny 

bylo teoreticky možné uskutečnit, avšak z nedostatečného zájmu se autobusy nenaplnily na 

minimální počet účastníků.  Všechny výlety jsou vedoucí ochotni uskutečnit v letošním roce a 

jsou v uvedeny v plánu činnosti pro tento rok. Připomínám podmínku účasti: přihlásit se a 

zaplatit vedoucímu nejpozději měsíc předem.  

Na školení vedoucích turistiky se přihlásili 3 naši členové, kteří již aktivně organizují a 

pořádají svoje výlety. Školení bylo nakonec zrušeno a očekáváme, že se uskuteční letos. 

Hledáme další zájemce z řad turistů, kteří by měli chuť a odhodlání naplánovat a uskutečnit 

nějaký výlet a po určitém čase projít školením. Vedoucích turistiky máme nedostatek 

vzhledem k počtu členské základny.  

Zahájení jarní turistické sezóny ve Skutči ani v loňském roce nebylo možné uskutečnit. Letos 

v březnu se chystáme již na potřetí.  

Granty získané od města Hlinska se podařilo vyúčtovat v plné výši, nebyli jsme tedy nuceni 

na rozdíl od loňského roku žádnou částku vracet. 

Velké poděkování náleží všem členům našich orgánů, tj. výboru a kontrolní komise za jejich 

dobrou práci. Rovněž děkuji našim vedoucím výletů, kteří naplánovali a připravili výlety pro 

ostatní a našim značkařům, kteří opečovávají naše tolik ceněné know-how. 
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