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VÝROČNÍ ZPRÁVA KČT - ODBORU JIČÍN ZA ROK 2016 
(PŘEDNESENÁ NA VALNÉ HROMADĚ 1. 2. 2017) 

 

Vážené turistky, vážení turisté, 

dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní valné hromadě, abych vás seznámil se zprávou o činnosti klubu v roce 

2016 a naznačil, co nás čeká v roce letošním. Vítám mezi námi zvláště nové zájemce o turistiku a přeji jim, aby se 

v klubu cítili dobře a účastnili se co nejvíce výletů.  

Jedenáctičlenný výbor pracoval ve složení (v abecedním pořádku): Jiří Bydžovský, Dana Doškářová (místopřed-

sedkyně), Petr Jebavý, Alena Jirovcová, Jan Kaiser (předseda), Blanka Kosejková, Miloslava Kubíčková, Miloš Radober-

ský, Lenka Šindelářová, Eva Šmídová, Josef Veselý; a tříčlenná kontrolní komise ve složení: Marie Bernardová, Anna 

Hyršalová (předsedkyně) a Jana Křivská. Výbor se scházel spolu s kontrolní komisí každý měsíc (kromě hlavních prázd-

nin), z pracovních důvodů se zasedání neúčastnila paní Křivská a z rodinných důvodů pan Radoberský. Pro členy byla 

k dispozici před zasedáním výboru paní pokladní, paní Šindelářová. Účastníme se také jednání oblastního výboru KČT 

v Hradci Králové, kam dojíždí pan Veselý, stal se i členem komise síně slávy, která zasedá na ústředí klubu. Předsedou 

a statutárním zástupcem klubu je pan Kaiser, místopředsedkyní paní Doškářová, která je pověřena i organizováním 

pochodu za Rumcajsem, o evidenci a pokladnu se stará paní Šindelářová, o ekonomiku a finance paní Kubíčková, 

o právní záležitosti paní Jirovcová, o projekty a rozvoj paní Šmídová, o správu hotelu pan Bydžovský, o kroniku, zápisy 

a korespondenci paní Kosejková, internetové stránky a evidenci brigád má na starosti pan Jebavý, výlety a akce organi-

zují pan Veselý, pan Radoberský, pan Kaiser, paní Bernardová, paní Šindelářová a paní Franců. Kontrolní komise pro-

vádí kontrolu účetnictví a inventury. Rád bych poděkoval všem za jejich obětavou práci pro KČT. Myslím, že i proto se 

náš klub rozvíjí dále a plní veškeré závazky plynoucí z vlastnictví hotelu i z turistické činnosti. Dodržujeme právní řád 

tohoto státu, i se změnami, které neustále přináší. Letos budou schůze výboru probíhat vždy první čtvrtek v měsíci od 

16.30 v zasedací místnosti v budově Správy nemovitostí města Jičína. 

Závěr roku 2015 a první polovina roku 2016 byly naplněny především prací nad novými stanovami, jak si to žá-

dal nový občanský zákoník. Po mnoha peripetiích a urputných tahanic se všelijakými úřady nakonec byly stanovy, které 

jsme na minulé valné hromadě schvalovaly, uznány a byly jsme zapsáni jako spolek u rejstříkového soudu v Hradci Krá-

lové. Vystupujeme pod názvem: Klub českých turistů - odbor Jičín. Náš klub má svou samostatnost a máme uzavřenou 

smlouvu o součinnosti s ústředím Klubu českých turistů. Statutárním orgánem je předseda, kterému bohužel tato 

změna přinesla mnohé těžkosti, které se obtížně překonávají. Už nyní je třeba zamýšlet se nad tím, kdo si tuto právní 

odpovědnost v budoucnosti vezme na sebe. 

Náš klub využívá všech výhod, které plynou z členství v KČT, např. uplatnění slevového systému a pojištění 

účastníků turistických akcí. Jsme automaticky také součástí Českého olympijského výboru. Vzhledem k propagaci 

a sponzorování Pochodu Českým rájem-Putování za Rumcajsem uvažujeme o spolupráci s Českou unií sportu, ale bude 

potřeba tuto spolupráci na valné hromadě schválit, nebo odmítnout. 

Právě Pochod Českým rájem-Putování za Rumcajsem je naše nejviditelnější a také nejnáročnější akce, kterou 

odbor Jičín zajišťuje. Loni proběhl jubilejní 50. ročník. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem za vstřícnost a spo-

lupráci na zajištění této velké akce. Vždyť bez brigádníků z řad členů bychom to nemohli zvládnout. Poděkování patří 

hlavně paní Doškářové, která celý pochod řídila a organizovala, panu Veselému a paní Bernardové za hledání sponzorů 

a zajištění potřebných nákupů, paní Kosejkové a paní Kubíčkové za vyřizování žádostí, korespondence, fakturace apod. 

A paní Šindelářové za práci s penězi. A malinko i sám sobě. Myslím, že se celá akce nad očekávání vydařila, což dokládá 

i rekordní účast 6969 osob, tedy těch, kteří zaplatili startovné. Je to po pochodu Praha - Prčice druhá nejnavštěvova-

nější turistická akce v České republice. Je to zároveň závazek, abychom pokračovali dále. Výrazně nám pomohlo i měs-

to Jičín, od kterého jsme získali bezplatný pronájem velkého zámeckého nádvoří a spoluúčast na propagaci. Podařilo se 

prosadit i to, aby byla velkoformátová pozvánka na pochod pravidelně vyvěšována na Valdické bráně. Ve spolupráci 

s firmou paní Paličkové jsme uspořádali i doplňkovou akci na přistaveném pódiu. Získali jsme také mnohé sponzorské 

dary, od vedení města Jičína velký sponzorský dar ve formě čokolád, které jsme mohli rozdat účastníkům, i když jsme 

museli zaplatit daň a sami si čokolády zabalit do celofánu. Vydány byly i nové účastnické listy a vytvořeny nové vizuální 

motivy panem Košíčkem. Ošetřena byla i autorská práva, která na sebe vzalo město Jičín. Byly vydány i jubilejní suve-

nýry (dřevěné známky, nálepky a vizitky). 
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Daří se, že tato akce již třetím rokem láká více a více zájemců a zároveň se stává výdělečnou. Proto můžeme na-

kupovat i další spotřební materiál na zajištění pochodu, ať už to v minulosti byly stoly a lavice a nové várnice, letos to 

jsou nové stanové přístřešky, které použijeme na kontrolách. Město Jičín pomohlo s propagací a pomáhá i letos. Le-

táčky už se rozdávají na hlavních turistických veletrzích, kam zástupci města přijíždějí, jedná se o Prahu, Brno a Hradec 

Králové. Trasy na letošní rok jsou již připravené a propozice zanedlouho půjdou do tisku. Pevně věřím, že letošní 51. 

ročník, který připomíná 50leté výročí vzniku postavičky loupežníka Rumcajse, tedy jeho kulaté narozeniny, se vydaří 

stejně jako loňský ročník. 

Nezaháleli jsme ani u Šikmé věže. Tam výrazně směřují naše aktivity, a to i proto, že máme uzavřenou solidní 

nájemní smlouvu, která zaručuje našemu klubu existenci. Nájemní smlouva byla prodloužena. Částečně byl vyřešen 

sousedský spor, který započaly majitelky sousedního objektu, aby prosadily vybudování silnice od hotelu k jejich objek-

tu po našem pozemku. Po mnoha jednáních, do nichž se zapojil obecní úřad Holín, krajský úřad a památkový odbor, se 

podařilo na základě odborných posudků vzniku této účelové komunikace zabránit. S novou majitelkou máme i dohodu 

o používání septiku a čističky, která slouží i jejímu objektu. Nicméně je nutné vypořádat se s používáním pozemků ve 

vlastnictví klubu, které majitelka sousední budovy užívá k podnikání a provozu rodinného penzionu. 

Mezi větší akce, které probíhaly na hotelu, patří výměna rozvodů vody, výměna oken, úprava střechy a fasády 

na hospodářském objektu, revize komínu a další potřebné revize, nákup nových televizorů a lepší satelitní připojení, 

nové elektronické zabezpečení celého hotelu, oprava a polstrování židlí. V závěru roku započala velká rekonstrukce 

bazénu. Hodláme jej proměnit v menší jezírko s rostlinami jako odpočinkovou zónu, tento projekt bude pokračovat 

i v letošním roce. Pokračujeme v přípravách dokumentace na úpravě pokoje pod věžičkou, prostoru, který je zatím ne-

využitý, v roce 2017 bude zhotovena celková nová fasáda hotelu a opraveny budou vstupní schody do objektu. Výraz-

ně pomáhají i brigády našich členů. Myslím, že se o hotel řádně staráme a že v letošním roce bude kompletně ukonče-

no vše, co jsme si předsevzali v rámci zlepšení vnitřního vybavení a vnější rekonstrukce celé budovy. 

Po delším vyjednávání s ústředím a s oblastí KČT se nám podařilo dokončit administrativní proceduru a schvalo-

vání, aby zakladatel našeho odboru pan František Lepař byl oceněn nejvyšším klubovým vyznamenáním, na republiko-

vé konferenci KČT v Praze byl uveden do turistické síně slávy. Byla to pro nás veliká pocta, vždyť náš klub patří k nej-

starším a jako jeden z mála má nepřetržitou kontinuitu od založení až do dnešních dnů. Samotného předávání ocenění 

se zúčastnil předseda odboru. Diplomy pak byly předány i paní Svejkovské, pravnučce pana Lepaře, Lepařovu gymná-

ziu, oblasti a jeden je dán i do budovy Hotelu Pod Šikmou věží. Na konferenci jsem vystoupil i s kritickým projevem, 

který potažmo vedl k nárůstu propagace klubu ve sdělovacích prostředcích, především téma značení tras, zhodnocen 

byl na základě toho i současný stav budov ve vlastnictví KČT a výrazněji se posunuly i přípravy zákona o turistice, který 

byl předložen vládě ČR k projednání. 

Činnost značkařskou prováděli naši členové takřka celý rok. Aktivními byli paní Bernardová, pan Gotvald, pan 

Kozák, paní Jeršovová, pan Kaiser, pan Zahradník s manželkou a všichni muži rodiny Vaníčkovy. Díky Lukáši Vaníčkovi 

se uskutečnilo ukázkové značení pro členy hnutí Brontosaurus. Věřím, že i nadále budeme schopni zajistit průchodnost 

a značení turistických tras, i přesto, že je to vlastně činnost dobrovolná a časově náročná. Neustále hledáme další zá-

jemce. Loni byly obnovovány trasy značené červenou barvou. Letos to budou trasy modré a část tras značených zele-

ně. Hlavně díky panu Zahradníkovi a se vší skromností i mé maličkosti byla prosazena a následně provedena celková 

výměna turistických směrovek a směrovníků v Prachovských skalách. Staré směrovníky byly nahrazeny novými dřevě-

nými za pomoci správce Prachovských skal pana Tekverka a zaměstnanců Schlik kontinua. V roce 2016 tak bylo dokon-

čena několikaletá práce na této obnově a věříme, že ku prospěchu všem návštěvníkům Prachovských skal. S majiteli 

území se snažíme navazovat kontakty a pokoušíme se i o lepší uspořádání tras právě v Prachovských skalách, bohužel 

obnova trasy od Hotelu Pod Šikmou věží k rozcestí U Buku byla po jedné sezoně majiteli zakázána a trasa musela být 

zrušena. Část zelené okružní trasy byla upravena novým značením. Po několika letech se nám podařilo prosadit pře-

ložku červené trasy vedoucí po silnici ze Železnice do Valdic, a to do prostoru pod Zebínem kolem Prostředního mlýna, 

tento počin veřejnost přijala s velkým povděkem. Zároveň jsme upravili značení i pod Zebínem a v Lipové aleji. Usku-

tečněna byla také přeložka modré z Bradlece do Železnice, která nyní jde mimo silnici na okraj Bradlecké Lhoty a ko-

lem střelnice přímo do Železnice na náměstí. Značení bylo změněno i z Mladějova na Svitačku z červené na modrou, 

aby došlo k lepší návaznosti tras. V hlavě nosím ještě řadu dalších námětů na zvelebení sítě značených tras, např. na 

Libáňsku, ale přemlouvání nadřízených složek je náročné. Doufám však, že i mi podaří prosadit přeložku červené znač-

ky a zachránit tak existenci značených tras v této lokalitě. Žádoucí by bylo napojení Jičína a Nové Paky v úseku Valdice - 

Radim, kde bylo značení v minulosti zrušeno, případně popřemýšlet i napojení jižní časti okresu na značení v Jičíně, 



3 

např. Kopidlensko, ale také spojnici Konecchlumí - Butoves - Jičín. A nutně se budeme muset také zamýšlet nad lepším 

použitím vedoucích barev trasování v Prachovských skalách a okolí. Ale toto vše je v nedohlednu.  

Klub eviduje na dvě stovky členů, odvádíme také značný obnos na oblast a ústředí. Zpětně se nám sice moc ne-

vrací, ale věřme, že prostředky tam jsou funkčně vynaloženy, alespoň na podporu akcí, které pořádají nepočetné klu-

bové odbory. Podpora je vedena i k seniorům, oblast letos připravuje zájezd pro seniory na Kokořín, i k mládežnickým 

odborům. Znovu upozorňuji, že jsme centrálně na všech turistických akcích pojištěni, dohodnuta byla i sleva u Českých 

drah na zřízení in karty. V nabídce jsou i slevy, které můžeme čerpat na eurobeds kartu a na sphere kartu. Jako zálohu 

na hotel máme na spořicím účtu 1 000 935 korun, které nám ročně generují zisk. Na běžném účtu máme v tuto chvíli 

přes 400 000 Kč. Bližší informace zazní ve výroční zprávě o hospodaření klubu. 

Vypadá to, že se nám v loňském roce dařilo a že máme připraveno vše na letošní rok, jak velké akce, tak i ty 

skromnější. Jenže v jedné oblasti to neplatí. Bohužel se nám nedařilo ve vlastní turistické činnosti. Sám se ptám, kde je 

ukryto to bolavé místo. Myslím, že pro rok 2016 bylo předloženo mnoho výletů, v kalendáři byly i akce, které pořádaly 

různé odbory. O tyto akce opravdu není zájem, možná i proto, že přesun na ně vlakem je časově náročný. O podobu 

jízdních řádů se stará kraj a ten moc vstřícný k provázanosti spojů není. Z rodinných důvodů musely být zrušeny i akce 

pana Radoberského. Úspěch však mají vlastní výlety, které zajišťujeme objednaným autokarem. Nicméně ani je se ně-

kdy nepodařilo naplnit tak, aby neskončily prodělkem. Připomínám, že na klubové akce jsme propláceli každému 

účastníkovi jednu jízdenku, na každý autokarový zájezd přispíváme c. 1000-1500 Kč. Myslíme si, že bychom přesto do-

taci na autokarové zájezdy letos navýšili na 2000 Kč. Je to proto, aby zůstal vybíraný poplatek od člena na jednotlivou 

akci ve výši c. 200 Kč. Vybíraný příspěvek však bude odstupňován podle počtu účastníků, samozřejmě bude stanoven i 

minimální počet účastníků. Uvědomme si, že na každý výlet doplácíme a využíváme toho, že máme finanční prostředky 

(hlavně z pronájmu hotelu), nicméně i zde musíme být hospodární. 

Škoda, že byl pro malý zájem zrušen i týden v Beskydech. Zamýšlet se tedy musíme nad existencí dvou týden-

ních zájezdů, protože loni se jeden neobsadil, druhý, ač členové měli velký zájem, se rovněž ve výsledku nenaplnil - fi-

nančně se je snažíme kompenzovat uplatněním reklamace. Problém je v tom, že ubytování, polopenzi, dopravu atd. je 

nutné objednat se značným předstihem a rovněž zaplatit zálohy. Přihlásilo se však z různých důvodů pouze 38 lidí mís-

to objednaných padesáti. Na dlouho proto zřejmě nikam do ciziny (pokud nepočítáme Slovensko) nepojedeme. Chci 

poprosit, abyste vždy zvážili, jestli na danou akci pojedete, abyste se řádně přihlásili a nenechávali to na poslední chvíli 

a hlavně abyste se na poslední chvíli neodhlašovali z akce. S tím pak už nic organizátor neudělá a nemůže kontaktovat 

lidi, kteří jsou přihlášeni pod čarou. Pošlete vždy za sebe náhradníka, třeba někoho z rodiny nebo souseda, třeba 

i nečlena, protože je škoda, když se neobsadí celý autobus. O připravovaných akcích se více dozvíte v další části dnešní 

schůze, nicméně předesílám, že pro obě letošní týdenní akce je stanoven termín přihlašování se zaplacenou zálohou 

do konce března. 

Vyzkoušeli jsme si, že už není možné jezdit na pochody jiných klubů, a proto je letošní kalendář vytvořen tak, 

aby zde takové akce zachyceny nebyly, i když reálně existují. Pokud by někdo chtěl jet na nějakou takovou akci, může ji 

vyhledat na celostátních internetových stránkách nebo v tištěném kalendáři akcí. Pokusíme se najít i možnost, jak ta-

kovému účastníkovi přispět např. na startovné. Většina turistických akcí se tedy bude uskutečňovat autokarem, a to 

zhruba v 14denních intervalech, viz seznam akcí, který jste dostali jako vždy vytištěný a je vyvěšený i na internetu a na 

nástěnce. Vyvěšeny jsou i termíny brigád. Loni se uskutečnilo celkem 28 akcí, letos je jich plánováno 27 základních, 

které budeme doplňovat akcemi pro seniory, které si našly své zájemce, a dalšími drobnějšími akcemi, např. tradiční 

posezení u fotografií či večírek na Šikmé věži, o které však už není takový zájem. Zváni jsme i na akce sokolů, např. na 

Šibřinky. 

Kdo by chtěl, může se také stát organizátorem turistických akcí. Na náklady klubu bude proškolen a může výlety 

pořádat, výhodou je, že jede zdarma a získá odměnu za provedenou práci. Nejpodstatnější je ale to, že díky výletům se 

můžeme setkávat, někam se podívat a vlastně naplňovat to, pro co byl klub českých turistů založen. 

Proto uvažujeme o rozšíření našich aktivit, kromě příležitostí pro pěší, běžkaře a cyklisty bychom rádi navázali 

spolupráci s paní Pilnou, která nám nabídla uspořádat vodáckou akci. Nejprve však toto rozšíření musíme nechat 

schválit touto valnou hromadou a věřím, že úspěšně. V budoucnosti se můžeme zabývat i turistikou dětí a mládeže.  
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Nejúspěšnější byly autokarové výlety, zvláště ty, které pořádal pan Veselý, a patří mu proto velké poděkování. 

Děkuji ale i všem ostatním a také vám, milí turisté, že jste na výlety jezdili. Nyní tedy přehledně, v roce 2016 se usku-

tečnilo 28 akcí: 

1. 1. novoroční pochod, Radoberský, autokar, 35 účastníků,  

16. 1. přechod Staropackých hor, Kaiser, autobus, 9 osob,  

23. 1. běžky v Krkonoších, autokar, 32 osob,  

2. 2. valná hromada klubu, 146 osob,  

6. 2. běžky v Jizerských horách, Radoberský, autokar, 43 osoby,  

13. 2. Praha - Okoř, Kaiser, vlak, bus, 5 osob,  

20. 2. běžky v Jizerských horách, Radoberský, autokar, 43 osob,  

27. 2. Povltaví - Říp, Kaiser, vlak, 5 osob,  

26. 3. Pochod Českým rájem-Putování za Rumcajsem, 6969 platících osob,  

30. 3. Mladějov - Sobotka, vlak, 18 osob,  

9. 4. Jarním Podkrkonoším, Kaiser, vlak, bus, 3 osoby,  

30. 4. pražská botanická zahrada, Veselý, autokar 52 osoby,  

11. 5. Veliš - Bukvice, autobus, 19 osob,  

29. 5. Benešova vila, Veselý, autokar, 46 osob,  

22. 6. Lužany - Jahodnice - Nová Paka, Bernardová, autobus, 15 osob,  

26. 6. trampské osady u Vltavy, Veselý, autokar, 52 osoby,  

13.-20. 8. Slovinsko, Kaiser, autokar, 38 osob,  

28. 8. Pastviny, Veselý, autokar, 50 osob,  

4. 9. Krkonoše, Mísečky, Veselý, 52 osoby,  

15. 9. Zvířetice, Franců, vlak, 14 osob,  

17. 9. Bozkovské jeskyně, Šindelářová, vlak, 19 osob,  

9. 10. plzeňský pivovar, Veselý, autokar, 52 osoby,  

13. 10. Loučeň, Jabkenice, Franců, vlak, 31 osoba,  

29. 10. tajný výlet (Sedliště - Sobotka), autobus, 7 osob,  

19. 11. Poslední puchýř, Lázně Bělohrad, Kaiser, vlak, autobus, 5 osob,  

25. 11. promítání fotografií, Kubíčková, 30 osob,  

10. 12. adventní Olomouc, Veselý, autokar, 45 osob,  

26. 12. štěpánský pochod, Radoberský, vlak, autobus, 11 osob. 

 

Vážené turistky, vážení turisté, přeji vám hodně zdraví, pohody, úspěchů a mnoho nezapomenutelných turistic-

kých zážitků 

 

 

Mgr. Jan Simeon Kaiser 

předseda KČT - odbor Jičín 


