
Zpráva o činnosti KČT – odbor Jičín v  covidovém roce 2020 

Vážení Turisté, dovolte mi, abych Vás seznámila s činností našeho odboru 

v loňském roce. Byl to rok plný omezení, nařízení a zákazů, kdy paní Turistika 

plakala, krčila se v koutě a čekala na lepší časy. O co méně se pochodovalo  o to 

více jsme úřadovali. 

Výbor našeho odboru se v loňském roce sešel celkem osmkrát. Na schůzi 

výboru konané ihned po členské schůzi dne 28. ledna 2020 došlo k ukončení 

předsednictví Jana Simeona Kaisera, jenž přes naše protesty a naléhání nechtěl 

již ve své funkci předsedy našeho odboru pokračovat. Nastoupila jsem na jeho 

místo. I nadále zůstala ve své funkci místopředsedkyně Dana Doškářová, která 

zastupuje odbor ve vztahu k Městu Jičín, kde pracuje jako členka komise 

cestovního ruchu a dále zaštiťuje náš pochod Putování Českým ráje, - Pochod za 

Rumcajsem. V tomto ji pomáhá nová členka kontrolní komise Šárka Kováčová, 

která vystřídala Ing. Janu Křivskou. Autorem tras pochodu je staronový člen 

výboru Miloš Radoberský. O Hotel pod Šikmou věží se starají 2 členové 

výboru, správce Jiří Bydžovský a  stavařka Ing. Eva Šmídová, která pomáhá 

řešit i jiné odborné záležitosti. I nadále se o naši webové stránky stará 

počítačový mág a novopečený otec ing. Petr Jebavý. Důležitým členem výboru 

je i nadále paní jednatelka a kronikářka Blanka Kosejková, která sepisuje 

zápisy z jednání výboru, komunikuje za náš odbor s různými subjekty a vydrží 

příkoří úřednic krajského soudu spojené s registrací změn v našem odboru. 

Výlety organizuje zejména Marie Bernardová, jež je spolu s předsedkyní 

kontrolní komise Annou Hyršálovou   další členkou kontrolní komise. Dále 

výlety pořádá Miloš Radoberský, Mgr. Jaroslava Pilná a moje osoba. 

V záloze jsou připraveni na tuto naší základní turistickou činnost Mgr. Jan 

Simeon Kaiser,  ing. Miloslava Kubíčková, která se i nadále stará o 

ekonomiku našeho odboru a dále paní pokladní a správkyně členské základny  

Lenka Šindelářová.    Mgr. Jan Simeon Kaiser je za náš odbor členem výboru 

oblasti KČT Královéhradeckého kraje. 

Připomínám, že ze zdravotních důvodů již dříve ukončil organizování výletů 

pan Josef Veselý, což je nám moc líto, neboť vybíral atraktivní cíle a spolu se 

svým týmem – manželkou Jaruškou nasadil laťku kvality výletů opravdu 

vysoko.    

Pokud jde o moji osobu tak pro Ty, se kterými jsem se ještě nepotkala, se krátce 

představím.  Do Jičína jsem přišla jako novomanželka v roce 1979, kdy jsem se 

záhy zapojila do turistické činnosti, neboť jsem měla to štěstí, že mojí 

sousedkou byla Věrka Hanyšová. Byla jsem aktivní turistkou a zažila zlaté časy 



turistických akcí u nás, v Tatrách, ve Slovenském Ráji a v Rakousku 

organizovaných zejména paní Věrou Franců.   Později jsem si otevřela malou 

advokátní kancelář, která mě zcela pohltila a na turistiku moc času nezbylo. 

Teprve v  důchodových letech jsem se mezi vás s radostí vrátila.  O 

předsednictví jsem nestála, chci žít v podzimu života klidně, vzruchů jsem měla 

dost, ale pan magistr Kaiser se nenechal umluvit a ostatní také ne. Takže 

nejslabší článek řetězu povolil a už se v tom vezu.  

Nejdřív nečekaná covidová anabáze a rušení akcí, poté skončilo povolení čerpat 

podzemní vodu ze studny u hotelu a nové rozhodnutí bylo v nedohlednu, pak 

jsme neměli kam vypouštět tu nepovoleně načerpanou vodu, protože výpusť 

z čističky ústila na cizím pozemku a bylo nutné jednat s vlastníky -  se sousedy 

Jampílkovými, se kterými jsme do té doby moc nevycházeli. Následně nejenže 

jsme neměli kam vodu vypouštět, ale sama čistička přestala fungovat. Nevyšly 

povinné laboratorní rozbory vody, které překročily povolené limity. K tomu 

popraskala nová dlažba v kuchyni hotelu, revize hromosvodů ukázala na 

závažné problémy. Uschly nebo se naklonily vysoké stromy na pozemku se 

stánkem na Prachově a vážně tak ohrozily vilku i silnici v sousedství. Také 

začala druhá podzimní covidová vlna spojená s opětovným rušením výletů.   

Zkrátka rok 2020 byl jiný, než ty předchozí.  

Nakonec vše dobře dopadlo a přičiněním členů výboru jsme to na našich 8 

setkáních v roce 2020 vyřešili, závady odstranili, dohody uzavřeli, kladné 

rozhodnutí vodoprávního úřadu obdrželi a oslavu výročí našeho hotelu pro Vás 

připravili.  

Jen příjem z nájmu hotelu a prodejního stánku na Prachově byl nižší, než 

obvykle. Proto jsme se sešli zde pod širou oblohou, skromně, bez obsluhy. 

Museli jsme zohlednit opakované uzavření a ztrátu tržeb našich nájemců a tratili 

jsme také, ale o tom se jistě zmíní naše ekonomka Míla Kubíčková. O opravách 

hotelu Vás zpraví jeho správce Jiří Bydžovský a na výlety v loňském roce 

vzpomenou a na ty plánované pozvou jejich organizátoři Miloš Radoberský, 

Jarka Pilná a Majka Bernardová, kterou poprosím, aby se krátce zmínila i o 

značkářské činnosti v našem regionu. 

Já jen stručně uvedu, že se na počátku roku uskutečnily vedle Novoročního 

výletu 30 osob 3 lyžařské akce s velmi slušnou účastí 71 běžkařů, kdy se do 

vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. 2020 stihl uskutečnit  jen zimní výstup na 

Tábor.   

Turistické akce pokračovaly až v červnu vycházkou z Jinolic přes Brada do 

Jičína, výletem 19 turistů na Hruboskalsko,  vycházkou 21 osob z Nové Paky do 



Lázních Bělohradu, cyklovýletem po okolí,  a dalšími červencovými 

seniorskými vycházkami 18 lidí do Kacanov, a stejným počtem z Dřevěnic do 

Nové Paky. Následoval pochod přes Hořický Chlum a dále srpnový pochod Ing. 

Vaníčka z Libuně do Jičína. V září stihla Majka Bernardová pochodovat do 

Jičína přes Tábor a dále si vyšla s 15 turisty kolem Jičína.   Poslední výlet před 

vyhlášením nového lockdownu od 5. 10. 2020 byla říjnová akce Po stopách 

kulturních památek Jičínska, která dovedla 23 turistů z Veliše přes Loretu a 

Křelinu do Nadslavi  a vytrvalce i do Štidel, Ostružna a Březiny. Na konci 

prosince uskutečnil tradiční Vánoční štěpánský pochod Miloš Radoberský s 30 

účastníky a dále 20 osob vystoupilo s Majkou Bernardovou na Kumburk. 

Vedle těchto jednodenní výletů Jarka Pilná zorganizovala pro 14 turistů 

červencový týdenní sjezd řeky Moravy a dále pro 21 osob krásný pobyt 

v Krkonoších na chatě Erlebašce.  

Celkem se uvedených 23 výletů účastnilo 351 osob. Vesměs se jednalo o krásné 

akce, plné zážitků ze zdejší krajiny a přírody.  

Vedle vykazovaných pochodů se naši členové účastnili pochodů jiných odborů. 

Jještě před prvním nouzovým stavem proběhla akce Prachováčku s účastí 12 

dětí a jejich doprovodu. Právě snaha Jarky Pilné o zapojení mladé generace do 

našich aktivit na jedné straně a pravidelné seniorské vycházky Majky 

Bernardové na straně druhé vedou dle mého k přesahu běžné turistické činnosti. 

Patří jim za to náš dík a obdiv.   

Moc a moc děkuji všem organizátorům vycházek a výletů.  Zároveň vyzývám 

všechny členy našeho odboru, aby v sobě objevili Marca Pola a přišli s nápadem 

na zajímavý výlet do neznáma nebo ještě lépe ho sami pro nás ostatní připravili. 

Ať už bude zařazen do plánu akcí nebo bude uskutečněn nad jeho rámec.                      

Jak víte, byly ostatní plánované výlety v důsledku corona virové pandemie 

zrušeny nebo odloženy, a to včetně Pochodu Českým rájem – Putování za 

Rumcajsem, kdy 54. ročník je připravován již potřetí.   

 

Vážení Turisté, pevně věřím, že v dalším období se nebudeme potkávat jen 

náhodně na individuálních výšlapech a že společnou turistickou činnost již 

žádná pandemie neohrozí. Protože organizovaná turistika vede nejen 

k aktivnímu mládí i stáří, ale poskytuje nám důležitý sociální kontakt. Vždyť 

cestou na výletě si sdělujeme nejen momentální postřehy a vjemy, ale vzájemně 

se dělíme i o naše životy.     

 

V Jičíně dne 22. června 2021 

         Alena Jirovcová    


