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Vážení turisté, 

dovolte mi, abych vás seznámil se zprávou o činnosti Klubu českých turistů – odboru Jičín za rok 2019. Předně 

bych chtěl poděkovat všem členům výboru a kontrolní komise za jejich práci pro klub, věřte tomu, že té práce je hodně a 

každý se svým dílem podílel na bezproblémovém fungování našeho spolku. Výbor s kontrolní komisí se scházel každý 

měsíc, vyjma prázdnin, v tomto složení (v abecedním pořádku): Marie Bernardová (členka kontrolní komise, organizá-

torka výletů, vyhledávání sponzorů a vedoucí značkařka), Jiří Bydžovský (správce hotelu Pod Šikmou věží), Dana Došká-

řová (místopředsedkyně a zástupce klubu v záležitostech s městem Jičínem), Anna Hyršalová (předsedkyně kontrolní 

komise a inventur), Ing. Petr Jebavý (počítačový expert), JUDr. Alena Jirovcová (právní služby, organizátorka výletů), 

Mgr. Jan Simeon Kaiser (předseda, statutární zástupce, organizátor výletů, vedoucí značkař), Blanka Kosejková (jedna-

telka a kronikářka), Ing. Jana Křivská (členka kontrolního výboru), Ing. Miloslava Kubíčková (účetní a ekonomka, vedoucí 

organizační složky klubu), Miloš Radoberský (organizátor výletů, tvůrce tras pochodu), Lenka Šindelářová (pokladní a 

evidence členů, organizátorka výletů), Ing. Eva Šmídová (stavební dozor, záležitosti technického rázu) a Josef Veselý (or-

ganizátor výletů a zástupce v oblastním výboru). Do výboru byly pravidelně zvány Šárka Kováčová a Mgr. Jaroslava Pilná. 

Ještě jednou všem děkuji. 

Členská základna má 200 členů, z toho 20 čestných členů, kolem 150 členů je ve věku nad 65 let. Poplatky odvá-

děné oblasti a ústředí odvádíme, pro náš klub zůstává z každého 20 Kč, což nepokryje ani občerstvení na této valné 

hromadě. Buďme tedy vděčni za pronájem hotelu Pod Šikmou věží a úspěšným ročníkům Pochodu Českým rájem – Pu-

tování za Rumcajsem, ačkoli je startovné mnohem menší než vybírají organizátoři podobných akcí. Důraz klademe na 

hospodaření, abychom mohli mít zásobu pro případné investice či havárie na hotelu. Jsme členem Místní akční skupiny 

Otevřené zahrady Jičínska a členem Komise cestovního ruchu města Jičína, kde nás zastupuje Dana Doškářová. Usiluje-

me i o členství v komisi sportovní.  

Jsem rád, že se podařilo navázat spolupráci s rodinou Schliků, návrh vzešel ze strany majitelů skal prostřednictvím 

pana Miloše Zemana. S majitelkami a správcem schlikovského majetku, panem Ing. Dominikem Feštrem, jsme ihned na-

vázali vzájemnou spolupráci, která už nese své ovoce. Toho si velice cením a těším se na další společné aktivity. 

Většina času, který výbor na svých jednáních strávil, se týkala péče o hotel Pod Šikmou věží. Ještě na začátku roku 

pokračovala velká rekonstrukce kuchyně. Z důvodu zestárlé lesní kultury nad hotelem jsme na základě doporučení lesní 

správy přistoupili k vykácení stromů na svahu nad hotelem, které již ohrožovaly bezpečnost. Mýtina bude znovu zales-

něna dřevinami podle plánu lesního správce. Nejvíce starostí nám letos dělala čistička odpadních vod, která několikrát 

„stávkovala“. Hledaly se příčiny toho, proč uniká smrad. Vzhledem k tomu, že sousedé, kteří vypouštěli odpadní vody do 

téže čističky, zažádali o vybudování vlastního septiku a odpadního potrubí, byla potřebná dohoda o zaslepení a odebrání 

současného potrubí, k čemuž nakonec došlo. Čističku jsme nechali zcela odkalit a nakonec se podařilo pročištěním do-

stat na povolené hodnoty. Letos totiž vyprší stávající povolení k vypouštění odpadních vod a podána je nová žádost ak-

ceptující nová zákonná opatření, která jsou nyní v platnosti. Problém zakalení souvisel možná s nižší cirkulací vody, ale i 

s havárií, která se udála na odpadním potrubí z hotelu do čističky. Během tří desetiletí, co je zde toto potrubí umístěno, 

došlo k jeho postupnému zanášení a prorůstání kořenů stromů a trav. Celé potrubí bylo tedy nutné odstranit a nahradit 

novým. I když i v Prachovských skalách dochází k úbytku hladiny spodních vod, jak je tomu prakticky na celém území naší 

republiky, není zatím prostor kolem hotelu úbytkem spodních vod dotčen a pramen vody je silný. Proběhly i pravidelné 

revize elektrického vedení, hasicích přístrojů, komína apod. Zakoupeny jsou odpadkové koše, opravena vzduchotechni-

ka, zajištěna byla i možnost začlenit hotel do slevového systému KČT Eurobeds. Zvýšena byla i částka na pojištění hotelu 

a plnění pojistných událostí a mírně zvýšena i částka za pronájem hotelu. Sami to víte, máte-li dům, co je kolem něho 

běhání, a když máte hotel, musíte kolem něho běhat snad každý týden. Zde kvituji dobrou spolupráci s naším nájemcem, 

panem Jaroslavem Gregorem. V roce 2020 chceme prověřit průchodnost kanalizace, umístit hlavní uzávěr vody přímo 

do budovy hotelu, provést rekonstrukci sprchových koutů a pročistit odpady, nechat vyčistit studnu, provést prořez 

stromů, vyměnit plotovky u předzahrádky a uzavřít nové smlouvy, které letos končí (jedná se o vypouštění odpadních 

vod, včetně dohody s majitelkou sousedního objektu, o pronájmu kiosku u vstupu do skal a o spolupráci se správcem 

schlikovského majetku). Upravena byla i dřevěná bouda u vstupu do skal, kterou pronajímáme paní Lazurkové, pokácen 

byl i uschlý smrk u tohoto stánku. V rámci oblasti se nám podařilo domluvit školení metodických pracovníků pro organi-



2 
 

zaci turistických akcí, uskutečnilo se v hotelu Pod Šikmou věží, školil pan Vořechovský z Úpice, zúčastnilo se jej sedmnáct 

našich členů. 

Díky užšímu vztahu s ústředím Klubu českých turistů se podařilo připravit materiál pro nejvyšší turistické vyzna-

menání, tedy pro vstup jičínského turistického odboru do Síně slávy české turistiky. Slavnostní večer proběhl za účasti 

veřejnosti v prostorách biografu Český ráj. Tato akce byla spojena se vzpomínkou na 140. výročí příjezdu Vojty Náprstka 

do Jičína a Prachovských skal, jeho příjezd znamenal začátek organizované turistiky na Jičínsku, značkování tras ve ska-

lách, tedy o deset let dříve, než byl vůbec založen Klub českých turistů a po čtyřech letech pak jičínský odbor klubu. Slav-

nost inicioval a organizoval pan Miloš Zeman, účastnili se jí představitele města (starosta Jan Malý, místostarosta Petr 

Hamáček), přítomen byl ředitel Lepařova gymnázia Mgr. Miloš Chlumský, z oblasti přijel Lubomír Hoška, z ústředí Ing. 

Mojmír Nováček, který cenu předával. Přišly obě majitelky Prachovských skal, přijela pravnučka PhDr. Františka Lepaře, 

PhDr. Jaroslava Svejkovská, rovněž historik a mecenáš Ing. Václav Rybařík, archivářka PhDr. Eva Bílková a emeritní před-

sedkyně našeho klubu Věra Franců, přítomno bylo ale jen dvacet členů našeho klubu, včetně výboru. Přednášející Mgr. 

Pavel Kracík z Jičínské besedy poutavě pohovořil o návštěvě Vojty Náprstka i o životě v Jičíně před 140 lety. Po slavnost-

ním uvedení klubu do Síně slávy a po zhlédnutí filmu o Prachovských skalách minulých i současných jsme se přesunuli na 

jičínský hřbitov, kde jsme položili věnec na hrob Františka Lepaře, což činíme každoročně jako dík za založení klubu. Do-

poledne předtím se uskutečnilo pietní setkání v Prachovských skalách za účasti rodiny Schliků, zástupců města a ředitele 

Lepařova gymnázia s položením věnce u pomníku Vladislava Lepaře, pomník si převzalo gymnázium do své péče. Repor-

táž z celého dne připravila a odvysílala Východočeská televize. 

Rovněž jsme s ústředím debatovali o špatném stavu Turistické chaty v Prachovských skalách, kterou vlastní ústředí 

klubu, v restitucích nám tato chata nebyla vrácena a vypadá to, že i v budoucnu to bude obtížné. Navíc není jisté, zda 

bychom zvládli starost o dva objekty. Ústředí na některé naše podněty reagovalo, byl vyměněn nájemce, uzavře-

na výhodnější nájemní smlouva, do objektu bude putovat snad i více prostředků. Byla dokonce vypsána veřejná sbírka 

na záchranu chaty (stejně jako dalších chat ve vlastnictví ústředí). 

S rodinou Schliků, s PhDr. Jaroslavou Svejkovskou, ředitelem Lepařova gymnázia a archivářkou PhDr. Evou Bílko-

vou se také účastníme příprav na umístění obnovené pamětní desky připomínající PhDr. Františka Lepaře nedaleko vy-

hlídky, pojmenované po této osobnosti. 

V turistické činnosti jsme se kromě vlastních akcí snažili zúčastňovat i akcí dalších odborů a k dopravě využívat no-

vých možností přepravních podmínek pro seniory, kteří platí pouze 25 % z celkové částky jízdenky. Přesto se neobjevil 

výraznější zájem. Největší zájem byl o běžecké výlety, o seniorské procházky, o vodáckou turistiku a týdenní pobyt v Kr-

konoších. U ostatních autokarových akcí zájem poklesl, několik plánovaných bylo kvůli nezájmu zrušeno. Přesto se bě-

hem roku uskutečnilo třicet tři krásných výletů a setkání, což je opravdu vysoké číslo, průměrně tedy tři měsíčně. 

V souhrnu se jich zúčastnilo 612 osob. Na jednu akci to je v průměru asi 19 účastníků, tedy podle statistiky se jeden člen 

klubu zúčastnil tří akcí. Byly to: 1. ledna Novoroční procházka, 12. ledna Lyžařský přejezd Staropackých hor, 30. ledna 

Valná hromada, 2. února Lyžařský přejezd Rýchor, 16. února Výstup na Tábor, 23. února Běžky Jizerka, 9. března Běžky 

Mísečky, 16. března Turbanské Černošice, 23. března Večírek na Šikmé věži, 30. března Pochod Českým rájem – Putování 

za Rumcajsem, 6. dubna Školení organizátorů turistických akcí, 13. dubna Tajný výlet pro brigádníky pochodu, 17. dubna 

Okolo Prachovských skal, 25. až 28. dubna Lázně v Maďarsku, 20. dubna Bílá nad Bílou a Úpice, 27. dubna O Žižkův štít, 

27. dubna Třebíčsko, 1. května Vodácká Sázava, 4. května Ecce Homo, Šternberk, 9. května Okolo Hořic, 11. května Pu-

tování okolím Chlumce nad Cidlinou, 18. května Krajem Eduarda Štorcha, 29. května Staropacké hory, 31. května Výročí 

Vojty Náprstka a uvedení KČT Jičín do Síně slávy české turistiky, 12. června Lomnice, Košov, 20. června Sázava pro senio-

ry pořádaná oblastí KČT, 26. června Okolím Jičína, 6. až 13. července Vodácká Ohře, 3. srpna Léto v Železných horách, 

10. srpna Krajem malířů Vysočiny, 17. až 24. srpna Týdenní Krkonoše, Erlebaška, 7. září Příchovice, 28. září Svojkov a 

hrad Sloup, 12. října Brigáda na Šikmé věži, 19. října Spadaným listím v Úpici, 2. listopadu Poslední pochod roku v Nové 

Pace, 15. listopadu Svatomartinská husa a večírek na Šikmé věži, 7. prosince adventní výlet na Grabštejn, 26. prosince 

Vánoční procházka a 27. prosince Výstup na Kumburk. Díky všem organizátorům a poděkování patří i všem účastníkům. 

Pochod Českým rájem – Putování za Rumcajsem se uskutečnil 30. března 2019. Připraveny byly tři trasy pro cyklis-

ty (28, 50 a 70 km), tři dětské trasy (3, 5 a 7 km) a čtyři trasy pro dospělé (13, 20, 33 a 50 km). Novinkou byla 
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21kilometrová projížďka připravená pro historická kola. Pochodu se účastnilo 8 907 platících, což znamená další mimo-

řádně rekordní účast, v pořadí třetí nejvyšší v zaznamenané historii od roku 1973 a největší od roku 1984. Složitá jednání 

proběhla se starostou jedné z obcí na trase pochodu, který by chtěl pochod vykázat ze své obce a omezit jeho konání. 

Příprava pochodu a jeho samotná realizace je však na hranicích našich možností. Jsem rád, že jej takto ještě zvládáme a 

děkuji všem, kteří se jakýmkoliv dílem na něm podílejí. Na jedné straně je zajištěn povinnou brigádou, na druhé straně 

jako poděkování pořádáme právě pro brigádníky zajímavý výlet. Pokračuje spolupráce s dalšími subjekty, např. na ob-

čerstvení na trasách, zvláště dětských (např. s hasičskými spolky, bramboráky), sami provozovat občerstvení dle zákonů 

nesmíme, i když jej máme povoleno živnostenským listem. Pro děti připravujeme i atraktivní program různých dílniček, 

atrakcí a sportovního vyžití. S městem spolupracujeme už několik let a získáváme díky tomu prostředky na tisk propozic. 

Nevyužité propozice jsme předali dále k užívání do infocentra, které nám pomáhá s předprodejem (necelých tisíc star-

tovních lístků se prodá právě v infocentru). Díky spolupráci s ním a Městem Jičínem se daří pochod propagovat i na letá-

cích města na různých veletrzích, rovněž máme stránku na Facebooku věnovanou pochodu. Pochod je propagován i 

v médiích tištěných, v rozhlase i televizi, loni přijela Východočeská televize. Na internetový turistický portál města byl 

umístěn článek o pochodu a pěkná videoreportáž, založen byl i heštek na Instagramu „nejlepsipochodnasvete“. 

Na naše tiskoviny jsme nechali zhotovit logo paní Smolíkovou (Mizerovou), které charakterizuje náš klub, jedná se 

jednak o schematický obrázek hotelu Pod Šikmou věží ve zlaté barvě s nápisem Klubu českých turistů Jičín a šlépějemi, 

jednak o motiv jičínské krajiny, který jsme loni použili na butony a nálepky jako suvenýr k pochodu za Rumcajsem. Za 

předloňský pochod, který se nesl v rámci oslav sta let od vzniku Republiky Československé a sto třiceti let vzniku Klubu 

českých turistů, jsme obdrželi ocenění ve formě dřevěné turistické značky, kterou jsme umístili do restaurace hotelu Pod 

Šikmou věží. Organizaci pochodu spolu s Danou Doškářovou nově zajišťuje také Šárka Kováčová, její syn Ondřej 

od loňského roku připravuje trasy pro cyklisty. Díky vztahu ke Schlikům se podařilo dohodnout, že jedna z tras pochodu 

letošního roku po mnoha a mnoha letech projde hlavní cestou Prachovských skal. Pro letošní ročník jsme zakoupili lé-

kárničky, které umístíme na kontroly, a rozlišovací vesty pro organizátory pochodu. 

Vzhledem k zastarávání členské základny i vzhledem k další budoucnosti hledáme cesty, jak získat mladé a děti do 

našich řad. Vždyť Pochod za Rumcajsem navštěvují z většiny právě děti a mládež. Navazujeme vztahy s Lepařovým gym-

náziem, z jehož podhoubí kdysi náš klub povstal. Mgr. Jaroslava Pilná přišla s výborným nápadem uspořádat akce pro 

děti spojené s postavičkou motýla Prachováčka, kterého vymyslela. Letos se uskuteční několik těchto akcí 

s Prachováčkem. Proto vyzývám všechny členy s dětmi a vnoučaty, aby se těchto výletů účastnili, jsou určené ale i dětem 

nečlenů, propagovány jsou a budou ve školkách a školách. 

Ve značení jsme udělali další pokrok a posílili jsme o dva nové členy, o Jiřího Bendu a o Miloše Radoberského. 

Ocenění za značkařskou činnost získala Marie Bernardová. Všechny trasy byly loni řádně vyznačeny a plán byl splněn. 

Panem Milošem Zemanem a Ing. Dominikem Feštrem jsme byli osloveni, zda bychom zařídili vyznačení nové turistické 

trasy, která by umožnila snazší výstup do skal lidem imobilním a dětem v kočárku. Toto jejich přání se podařilo prosadit a 

už v květnu jsme vyznačili nový úsek modrého značení od rozcestníku U Buku do Prachova, vstupu do skal. Podařilo se 

změnit barvu značení po trase Prachov, vstup do skal – Jinolice, žst., abychom odstranili křižování tří tras se stejným ba-

revným značením. Zajistili jsme výrobu nových nástěnných map s těmito změnami pro naši potřebu, které umístíme u 

hotelu Pod Šikmou věží a u našeho stánku u vstupu do Prachovských skal. Věřím, že se podaří dále přesvědčit vyšší znač-

kařské složky, abychom pokračovali v obnově značení i tam, kde kdysi bylo, ale zmizelo. I o nutnosti vyřešit červenou 

trasu vedoucí ze Sedliště přes Staré Hrady a Libáň do Křešic. Vzhledem k tomu, že značkařská činnost je náročná, kolego-

vé ze Středočeské oblasti nám přenechali některé trasy na pomezí krajů, jinak by došlo k jejich zrušení. Chystá se úprava 

značení u Ostružna a Svaté Trojice. 

Připravujeme brožurku s přehledem historie našeho klubu. Tímto prosím a oslovuji pamětníky, aby mi pomohli 

s doplněním údajů do této publikace. Každou informaci vítám a prosím, zda bychom se mohli průběžně setkat. Jedná se 

hlavně o vzpomínky na turistické akce, na konkrétní osoby a činovníky, na doplnění jejich životopisných údajů, na historii 

pochodu za Rumcajsem. Vítám obrazové materiály, diplomy, fotografie, propozice apod., které bych naskenoval a 

v publikaci použil. Spolupráce byla navázána s Ing. Janem Jirešem, který napsal a připravil k tisku knihu o Prachovských 

skalách. Rovněž se připravujeme na archivaci různých obrazových materiálů z minulosti i nedávné současnosti. Vzhle-

dem k tomu, že budeme mít nové a modernější internetové stránky, počítáme s tím, že na ně bude možné vkládat foto-
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grafie z výletů, neboť omezená kapacita současného webhostingu to neumožňovala. Díky nové aplikaci webových strá-

nek dojde i ke zjednodušení přihlašování na turistické akce, bude vstřícnější i návštěvníkům, kteří se o našem klubu bu-

dou chtít dozvědět více. Zároveň se chceme věnovat více i Facebooku a do budoucna Instagramu. 

Závěrem bych rád přednesl osobní vzkaz. Je před námi další rok, před sebou máte seznam akcí, kterých je opravdu 

hodně a věřím, že se jich také hojně zúčastníte. Rovněž je před námi nové čtyřleté funkční období, do něhož vstoupí no-

vě zvolený výbor. Návrh kandidátů je předložen. Zvolené čeká ještě spousta práce, přeji jim v tom hodně úspěchů. Kan-

didátka se proměnila jen mírně. Zvolený výbor čeká volba nového předsedy či nové předsedkyně, resp. statutárního zá-

stupce, zástupkyně. Vzhledem k tomu, že se nacházím ve středním věku, už ne mladý, ale snad ještě ne příliš starý, po 

době, kdy jsem odešel ze školství za prací lépe honorovanou, ovšem časově náročnou, je jasné, že na předsednictví a or-

ganizování výletů nebudu mít čas. Cítím se i vyčerpán. Zároveň se zákony této země, kdy nemůže statutární zástupce, 

pobírat příspěvky v nezaměstnanosti, ani být veden na úřadě práce, jsem si vše platil z vlastních úspor. Nemohu si tedy 

již dovolit věnovat se v plné míře tomuto zájmovému spolku. Je těžké žít ve státě, kde, jak se říká „všichni kradnú“. Po 

devíti letech předsednictví proto v této funkci končím, už i tak dlouho přesluhuji; slíbil jsem však ještě jakousi překleno-

vací dobu ve výboru, jako pomocník nového statutárního zástupce a předsedy či předsedkyně. Předsedou jsem od roku 

2010, předtím jsem čtyři roky byl místopředsedou, ve výboru jsem od roku 2001. Od naší generace tento stát očekává, 

že budeme pracovat jako šroubky, platit daně z práce, zařídit si vlastní (a jak víte v České republice vždy drahé) bydlení, 

obvykle na celoživotní hypotéku, postarat se o rodinu a naspořit si aspoň 2 000 000 Kč na stáří.  Tedy pracovat a spořit a 

spořit. Podle současných údajů vydrží tento důchodový systém asi 10 let, pro nás bude důchod činit asi 3 000 Kč měsíčně 

a odchod se jistě posune až na hranici sedmdesátky. 

Také v rámci klubu jako zapsaného spolku jsme zahlcování čím dál větší administrativou a právními normami a 

omezeními. Naštěstí se výbor sešel v takovém složení a takové kondici, že dokázal tomuto všemu čelit a vytvářel si nejen 

rezervy, ale dokázal pořádat činnosti, které jsou prospěšné celé společnosti, což však stát neoceňuje a mnohdy považuje 

jen za samozřejmou věc, kterou lze i dobře zdanit. Doufám tedy, že až se budu za čtyři roky s činností ve výboru po dva-

advaceti letech končit, bude i život zájmových spolků příznivější a bude atraktivní i pro nastupující generace. No ale co 

naplat, i já musím začít více myslet na sebe, připravit se na vlastní rodinu, věnovat se své nové práci, setřást ze sebe veš-

kerý administrativní balast, který si stát na mě vymyslel. Proto v tomto roce končím v pozici značkaře i jako pořadatel vý-

letů, končím další činnosti v Otevřených zahradách Jičínska, v obci Jičíněves, loni jsem ukončil spolupráci s Městem Jičí-

nem jako kronikář města, zvažuji i ukončení členství v politické straně. 

 

Loučím se tedy nyní jako předseda a statutární zástupce, neloučím se však se samotným výborem, na to mám ješ-

tě čtyři roky, neloučím se ani s Klubem českých turistů, protože je mi v něm a mezi vámi dobře. Jen se teď bohužel bu-

deme asi vídat méně často. 

 

Přeji vám všem vše nejlepší, hodně úspěchů a zdaru ve všem snažení, hodně zdraví, pohody, radosti a životního 

optimizmu 

váš Jenda Kaiser 


