
                             

 

 

 
 

 

Redakční rada: výbor oddílu                         č. 57                       září – prosinec 2018    

  

Vážení přátelé, 

letošní rok 2018 se již od počátku nese ve znamení dvou významných výročí – 100 let českého 
státu a pro turisty ještě 130. výročí trvání našeho spolku – Klubu českých turistů.  

K oběma událostem již bylo řečeno mnohé, avšak zastavme se na okamžik a pohlédněme na 
turistiku trochu z jiného úhlu a možná si spíše uvědomíme, proč tu neuvěřitelně dlouhou dobu 
KČT přispívá k vnímání své činnosti jako životního stylu tím, že pro ni všemožně pomáhá 
vytvářet vhodné podmínky a současně se též podílí na ochraně přírody. 

V historii Klubu se objevilo velké množství skutečně mimořádných jedinců, z nichž 
vždy vyzařovalo obrovské nadšení, úsilí a odhodlání. Právem jsme dnes všem těmto našim 
předchůdcům vděční – vždyť z výsledků jejich činorodé životní práce náš spolek žije i nyní 
a jejich odkaz se pro nás stává velkým závazkem. V této věci však nemáme na výběr, neboť náš 
spolek není neosobní organizací, nýbrž je složen z jednotlivců s jejich osobními příběhy, 
schopnostmi, zkušenostmi, možnostmi a též omezeními. Pokud jedinec rezignuje s tím, že za 
něj práci odvedou jiní, s velkou pravděpodobností nebude tato práce vykonána vůbec. Právě 
tím se jasně ukazuje, jak je nesmírně důležitý, byť sebemenší originální příspěvek každého z nás 
ke společnému dílu. 

Za významným přínosem klubu celé společnosti se tak skrývá nespočet hodin dobrovolnické 
práce zdánlivě anonymních členů, kteří připravují jedinečný program pro členy i pro turistickou 
veřejnost. Za tuto nezištnou a obětavou práci pro spolek patří všem našim kamarádům 
a dobrovolným činovníkům velké poděkování. Lze říci, že pro světlou budoucnost 
a životaschopnost klubu je důležitá zejména jeho činnost sdílená neorganizovanými turisty. 
Vhodná propagace akcí tak může přispět k posílení klubu a jistě také k přílivu nových členů 
a s nimi též nápadů a myšlenek.  

Pokusme se tedy společně o to, aby i v následujících letech jsme dokázali stále navazovat na 
úspěšnou minulost jak pečlivou přípravou vlastních oddílových výletů i méně náročných 
poznávacích vycházek, setkáváním party v klubovně na besedách i příležitostných kulturních 
akcích, tak i vhodnou formou podle vlastních sil přispívat k zájmům veřejnosti.  

Uvítali bychom zejména větší aktivitu našich mladších členů, vašim novým nápadům se určitě 
nebudeme bránit, zkuste najít pár nadbytečně prožitých minut, přijďte s myšlenkou 
a organizujte si svou činnost podle svých zájmů i potřeb. Pokud nechceme, aby oddíl postupně 
(a potupně) zanikl, musíme se souběžně zabývat i tím, co více zaujme naši mládež, vždyť 
turistika má vyjma přesunu pěšky nepřeberně možností na lyžích, na kole, na lodi, na koni či 
v autě.  

Vráťa Hála 
 

OBČASNÍK ODDÍLU TURISTIKY A KČT – ODBORU START Střelecký ostrov 336                             
110 00  Praha 1 

tel. 224 934 717 
www.skstart.com 

http: //turistika.skstart.com 

https://www.facebook.com/Turisti.Startu 
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         TURISTICKÝ KALENDÁŘ AKCÍ 2018/2 
 
NÁMI ORGANIZOVANÉ AKCE jsou pod vedením vedoucího (nebo jeho zástupce), 

uvedeného u konkrétní akce. Hosté na našich akcích nemají zajištěné pojištění při úrazu a účast je 
proto na vlastní riziko. Doporučujeme všem kontaktovat bezprostředně před akcí vedoucího 
výletu. 

U DOPORUČENÝCH VEŘEJNÝCH AKCÍ KČT si účast, tj. dopravu, čas startu apod., každý zajišťuje 
individuálně. Informace o veřejných akcích podává M.Hájek – neorganizuje se skupinová účast. 

PROSÍME VEDOUCÍ JEDNOTLIVÝCH AKCÍ O SHROMÁŽDĚNÍ A ÚSCHOVU JÍZDENEK VČETNĚ JEJICH 
NEPRODLENÉHO PŘEDÁNÍ K VYÚČTOVÁNÍ V. Hálovi. 

1.9.  ČTYŘI ŘEKY S TRILOBITEM – ŘEKA TŘETÍ VLTAVA                            PT 20, 30 km 

sobota  start Štěchovice (BUS) – 20 km, Davle (žst.) – 30 km, cíl Štěchovice, rest. Na Peškově 
10:00 - 20:00                                                                                        KČT Trilobit Barrandov  

16.9.  PAMÁTNÉ STROMY 7 - PODZIM                                                 PT 6, 10, 17, 35 km 

neděle  start Říčany (žst.) 7:00–11:00, cíl Říčany (dle popisu) 12:00–20:00     KČT Praha Karlov                                                                                     

22.-23.9. ODDÍLOVÝ VÝLET TŘEBÍČ   

so - ne sraz sobota 9:00, parkoviště před OBI u M-C Pha-Roztyly   I.Novotný, M.Hájek, V.Hála 

28.9. SVATOVÁCLAVSKÝ POCHOD                                               PT 13, 25 km, CT 13, 25 km 

pátek start Pha-Prosek, kostel sv. Václava – 25 km, 8:00-10:00; Vinořský hřbit. (BUS) – 
13 km, 9:30-13:00; cíl Stará Boleslav (kostel sv. Václava), zast. PID 12:00 – 16:30 

                                                                                         PR oblast Praha + KČT Praha - Karlov 

6.10. ČESKOBRODSKÁ PADESÁTKA                                   PT 15, 21, 35 km; CT 45, 70 km 

sobota start i cíl Český Brod, městský úřad 6:30-20:00                               KČT, odb. Český Brod 

10.10.  SEDMÝ ODDÍLOVÝ POTLACH                                                                                  
středa relaxační setkání členů v 18:00 v klubovně na Střeleckém ostrově                       V. Hála 

13.10. DOLEŽALOVA DVACÍTKA                                                                  PT 10, 20, 35 km 

sobota start Div. Šárka (konečná TRAM) 7:00-10:00, cíl Pha 6, stadion na Julisce 9:30-17:00                                                                                    
                                                                                                                          KČT, odb. Dejvice                                                                                      

14.10.  BABA – ŠÁRKA – HOROMĚŘICE – JULIÁNA - TUCHOMĚŘICE               PT 14 km 

neděle sraz Hradčanská v 8:00 na zast. BUS 131 (ul. Pod Kaštany)                                 J. Jaklová   

20.10. RADOTÍNSKÉ KOLO JARDY BARÁKA                 PT 15, 20, 37 km; CT 20, 36, 67 km 

sobota start i cíl Radotín (sokolovna) 6:00-17:00,                                 Radotínský turistický klub                                                                                     

27.10. S TRILOBITEM DO HOLYNĚ BEZ HOLINEK                                           PT 10-35 km 
sobota start  Praha 5-Lihovar (zast. MHD) 7:00-11:00 (10,17,25 km), Beroun (žst.) 6:00-10:00 

(35,50 km) ; cíl Holyně, rest. U Knotků 10:00-20:00                     KČT Trilobit Barrandov 

3.11.  SPARŤANSKÝ TURISTICKÝ MARATÓN                                     PT 14, 20, 30, 42 km 
sobota  start i cíl Aréna Sparta (Pha 9-Podvinný Mlýn, Kovanecká 2405) 6:30-18:00 

KČT AC Sparta Praha 

10.11.  CIK CAK ULIČKAMI A PRŮCHODY STARÉ PRAHY                              PT cca 10 km 

sobota  sraz v 9:30 před SPM BILLA u st. Metra Florenc; možnost ukončení trasy v průběhu 
akce                                                                                                                               J. Jaklová 

14.11.  OSMÝ ODDÍLOVÝ POTLACH                                                                                  
středa relaxační setkání členů v 18:00 v klubovně na Střeleckém ostrově                       V. Hála 
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24.11.  DRAHÁŇSKÝM ÚDOLÍM                                                                                PT 10-35 km  

sobota start ZOO Praha – hlavní vchod 7:00-10:00; cíl NC Krakov (vchod od zast. MHD) do 17:00  
KČT, odb. Střížkov                                                                     

25.11.  UCTĚNÍ PAMÁTKY CÍSAŘE JOSEFA I.                                                                PT 15 km  

neděle start Výstaviště Praha – Holešovice – před vstupem (TRAM 6, 12, 17) 9:00-12:00, cíl 
rest. Na Hrádku (Břevnov) 12:00-17:30            KČT, odb. Klub přátel a milovníků výletů                                                                     

1.12. KŘÍŽEM KRÁŽEM PO KOPEČKÁCH – VRANÍ SKÁLA                           PT 10-50 km 

sobota start Zdice, nám. Palackého 6:00–11:00, cíl Zdice 10:00-20:00  KČT Trilobit Barrandov 

2.12.  KLECANSKÉ VYHLÍDKY                                                                                 PT 6,5 km 

neděle sraz Kobylisy (M-C) v 9:30 na zast. BUS 374 (u Kat.úřadu)                                      V. Hála   

8.12.  TULÁCKÁ CÍTKA                                                                                 PT 10, 20, 35 km 
sobota start i cíl Davle (žst.) 7:00-16:00                                                    KČT, odb. Praha - Karlov         

12.12.  DEVÁTÝ ODDÍLOVÝ POTLACH                                                                                  
středa relaxační setkání členů v 18:00 v klubovně na Střeleckém ostrově                       V. Hála 

15.12.  PO HŘEBENI BRD                                                                      PT libovolný počet km 

sobota start libovolný – hvězdicový pochod, cíl Jince – hotel Kratochvíl 13:00 - 16:30 
                                                                                                                             KČT Říčany - Radošovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

22.12.  VÁNOČNÍ POCHOD V KOLÍNĚ                                                     PT 8, 12, 22, 30 km 

sobota start Kolín – nádražní hala 8:00-10:00, cíl dle propozic 11:00-19:00                                 KČT Kolín 

28.12.  SILVESTR V SALMOVSKÉ                                      koncert šansoniérky J. Rychterové  

pátek 19:00 Salmovská literární kavárna, Salmovská 16, Praha 2                          R. a V. Hálovi                                                                          
                                                                                                                                 PR KČT Praha 

Podrobnosti k oddílovým akcím 2018 / 2 

22.-23.9. ODDÍLOVÝ VÝLET DO TŘEBÍČE 

V tomto víkendu zavítají přihlášení účastníci do starobylého města Třebíč, vzniklého díky 
založení kláštera benediktinů r. 1101. Město proto vyniká křesťanskými památkami, 
k nimž patří zejména kostely sv. Prokopa a sv. Martina. Oplývá však i judaistickými 
skvosty, v prvé řadě jde o starou a novou synagógu a starý židovský hřbitov 
s náhrobními kameny počínaje 16. stol. Pro účastníky je připravena rovněž zajímavá 
prohlídka jedinečné expozice známých sportovních vozů Jaguar.  

14.10. BABA – ŠÁRKA – HOROMĚŘICE – JULIÁNA - TUCHOMĚŘICE 

V neděli 14.10. se vydáme s Janou Jaklovou od zast. BUS 131 U Matěje ke zřícenině letohrádku 
Na Babě s vyhlídkou na Prahu. Letohrádek byl postaven u viničního skladu v roce 1650, 
tehdejším majitelem vinice Servácem Engelem z Engelflussu.Odtud sejdeme do Šáreckého 
údolí a jím sestoupíme kolem pomníku M. J. Husa až k ústí údolí Lysolajského. Podél potoka 
vystoupíme kolem Kláštera mnišek Kazatelského řádu do Lysolají a od Zázračné studánky 
budeme pokračovat po modré TZ místy 30 m hlubokou roklí Housle na rozcestí K Oříškům 
a odtud po zelené TZ do Horoměřic, odtud po červené TZ ke Svaté Juliáně a výlet ukončíme 
v Tuchoměřicích s kostelem sv. Víta; zdejší renesanční zámek využívá od r. 1998 křesťanská 
komunita Chemin Neuf.  

10.11. CIK CAK ULIČKAMI A PRŮCHODY STARÉ PRAHY 

Na sobotu 10. listopadu nás Jana Jaklová zve na procházku zákoutími staré Prahy. Půjdeme po 
trase: metro Florenc - nám. Republiky - Králodvorská - průchod Broadway - Templová- Rybná - 
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Jakubská - Malá Štupartská - V Kolkovně - Dušní - Kostečná - Salvátorská - Týnská ulička – 
Staroměstské nám. - Jáchymova - Michalská - Zlatá - Mariánské nám. - Veleslavínova - 
Platnéřská - Alšovo nábřeží - Na Rejdišti - Červená - Široká - Dušní - Kozí - Haštalské nám. - 
Benediktská - Řásnovka - Klášterská - Nové mlýny - Klimentská - Biskupský dvůr - metro 
Florenc. Trasa v celé délce měří cca 10 km, ale procházku je možné ukončit kdykoli v jejím 
průběhu. 

2.12. KLECANSKÉ VYHLÍDKY 

Na neděli 2.12. jste srdečně zváni Vráťou Hálou na 6,5 km dlouhou procházku s převýšením cca 
220 m, při níž navštívíme některé z cílů naučné stezky v Klecanech. Stezka je vyznačena 
turistickou značkou modré barvy. Na trase jsou vyznačeny další odbočky na zajímavá místa. Pro 
lepší orientaci slouží čtyři panely umístěné ve městě a u přívozu Klecánky. Trasa nás kromě 
dalších zajímavostí zavede na tři místní vyhlídky – od kříže do vltavského kaňonu na klecanský 
jez, na vyhlídku přímo nad jezem a na rozhledové místo na Černé skále   
 
Oddíl má své členy všude (glosa) 

V den státního svátku 8.5. jsme se při akci „Z 9 do 9“ s mým litoměřickým kamarádem dostali 
do měšického zámeckého parku. 

Mou pozornost upoutala silueta postavy, pohybující se s fotoaparátem ve stínu stromů. Že by 
nějaký paparazzi, hledající v přítmí například milenecký pár in flagrantii? Nikoliv, siluetu vůbec 
nezajímá, co se děje na zemi, vzhlíží nahoru a stále něco zaníceně fotografuje, stejně jako by 
o tom zaníceně psal zuřivý reportér Egon Ervín Kisch.  A už je to jasné, fotografovány jsou 
jmenovky stromů! 

A po přiblížení už je také jasné, kdo je tímto tajemným fotografem!  

Kamarád Karel Pojsl z oddílu, připravující s předstihem svou akci Sedlec – Měšice – Mratín.  

Zdánlivě blízké setkání třetího druhu, neboť aby se takto v dálavě setkali dva členové oddílu, je 
jakoby neuvěřitelná náhoda. 

Avšak i náhody bývají řízeny, protože Karel mi nastínil ideu své příští návštěvy Měšic, načež 
jsem mu po návštěvě budovy nemocnice a svém návratu mohl upřesnit kontakty na osoby, 
s nimiž by měl jednat… 
                                                                                                                                                                     M. Hájek 
  

ELEKTRONICKÝ ADRESÁŘ A TELEFONICKÁ SPOJENÍ 


       
Mgr. Miloš Hájek 315 625 648 - 721 138 144 milos.t.hajek@seznam.cz 

Ing. Marta Hájková 315 625 648 - 728 357 066 marta.hajkova@seznam.cz 

Ing. Vratislav Hála 233 355 196 261 102 330 724 117 375 vratislavhala@seznam.cz 

Jana Jaklová - - 728238 710  jjsher@seznam.cz 

Ing. Kamila Musilová 271 773 809 - 728 226 770 - 

Ing. Karel Pojsl - - 723 089 541 karel.65pojsl@seznam.cz 

Boris Polášek - - 602 429 839 polbo@centrum.cz 

Bc. Michaela Poslušná - 220 144 162 776 180 191 misaposl@seznam.cz 

Sekretariát SK Start - 224 934 717 - sekretariat@skstart.com 

Kancelář KČT Praha - 224 261 919 - praha@kct.cz 
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