
Zpráva o činnosti KČT – odbor Jičín v covidovém roce 2021 

Vážení Turisté, dovolte mi, abych vás seznámila s činností našeho odboru v loňském roce, 

odboru, který měl 158 členů. I nadále se naše země potýkala s coronavirovou pandemií 

spojenou se zákazy a řadou omezení. Opět se paní Turistika nemohla plně rozběhnout. 

S ohledem na promoření části členů výboru covidem jsme se scházeli poměrně bez obav, 

kdy proběhlo 7 schůzí. Jednalo se o několikahodinová jednání, jejichž předmětem byla 

hlavně správa hotelu. Jelikož loňská členská schůze se konala za ukrutného deště 

v nevyhovujících prostorách restaurace Hotelu Pod Šikmou věží, kam jsme se všichni 

nevešli a kde slyšeli zprávu o činnosti jen někteří, zopakuji krátké představení členů výboru 

a kontrolní komise v daném volebním období.  

Předchozí předseda Jan Simeon Kaiser se věnuje značkářské činnosti a zastupuje náš odbor 

v oblastním výboru KČT a na jeho ústředí. I nadále je také organizátorem výletů. Ve své 

funkci místopředsedkyně zůstává Dana Doškářová, která zastupuje odbor ve vztahu k 

Městu Jičín, kde pracuje jako členka komise cestovního ruchu a dále organizuje náš pochod 

Putování Českým rájem - Pochod za Rumcajsem.  Autorem tras tohoto pochodu je 

dlouhodobý člen výboru Miloš Radoberský, který je značkař a také organizuje řadu výletů. 

O Hotel pod Šikmou věží se starají 2 členové výboru, jednak je to správce hotelu Jiří 

Bydžovský, kterému pomáhá řešit odborné záležitosti stavařka ing. Eva Šmídová. I nadále 

se o naši webové stránky stará ing. Petr Jebavý, který trpělivě čelí dotazům a žádostem 

souvisejícími s elektronickým přihlašováním na výlety, umístěním pozvánek na výlety na 

naši webovou stránku apod. Náročnou administrativní práci vykonává i nadále paní 

jednatelka a kronikářka Blanka Kosejková, která sepisuje zápisy z jednání výboru, vyřizuje 

podání spojená s povolením našeho pochodu, komunikuje za náš odbor s Městským úřadem 

v Jičíně a s dalšími subjekty. Paní pokladní Lenku Šindelářovou nemusím představovat, 

víte, že vybírá členské příspěvky, zúčtovává hotovostní příjem a náklady výletů a pečlivě se 

stará o evidenci členské základny. Výlety seniorů organizovala Marie Bernardová, která je 

spolu s předsedkyní kontrolní komise Annou Hyršálovou a Šárkou Kováčovou členkou 

kontrolní komise. Marie Bernardová také pečlivě hlídá výročí všech našich členů. Výlety 

včetně vícedenních organizuje velká posila našeho odboru Mgr. Jaroslava Pilná a také 

moje osoba. Na závěr jsem si ponechala naší energickou paní ekonomku ing. Miloslavu 

Kubíčkovou, jež zajišťuje náročnou účetní a daňovou agendu a eviduje veškeré smlouvy a 

další důležité dokumenty. Je nejen zodpovědným cifršpionem, ale i motorem našich schůzí, 

který popohání jednání výboru vpřed.  

Pokud jde o správu našeho hotelu pronajatého do května 2023 panu Jaroslavu Gregorovi, tak 

krátce připomenu problémy roku 2020 a 2021. Prošli jsme anabází opatření k získání 

povolení čerpat podzemní vodu z naší kopané studně u hotelu a povolení vypouštět přes 

čističku vodu odpadní.   Samotná čistička odpadních vod je stálým tématem našich schůzí. 

Když se zdá, že po velkých opravách, provedených v roce 2021, dobře funguje, tak stejně 

sousedům zapáchá, a tak se znovu hledá závada a její příčina.  
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V roce 2020 se řešilo ucpané odpadní potrubí, popraskaná nová dlažba v kuchyni, 

odstraňovaly se a prořezávaly stromy v okolí hotelu i u stánku na Prachově, který je spolu 

s přilehlou parcelou č. 70/4 k. ú. Prachov do roku 2023 pronajat Marcele Lazurkové.  

V loňském roce došlo k vyčištění kopané studny u hotelu a opakovaně se řešila havárie 

odpadního potrubí v hotelu, které na několika místech popraskalo. Provedla se velká oprava 

čističky odpadních vod, oprava několika sprchových koutů, kdy došlo také ke kompletní 

výměně 2 sprchových koutů. V hotelu se instaloval nový zabezpečovací kamerový systém a 

detekce plynů v kotelně. Jednalo se o největší investici přesahující částku 100.000,-Kč. Této 

záležitosti finančně konkuroval nátěr střechy hotelu s opravou komínu za 90.000,-Kč. 

Zakryla se také kabeláž WIFI a provedly se některé revize vybavení a zařízení hotelu.       

Jak víte, v loňském roce jsme oslavili výročí 120 let našeho Hotelu pod Šikmou věží. 

Přestože nám počasí nepřálo, uctili jsme výročí pěším pochodem nebo alespoň procházkou 

do skal. Sešli jsme se ve velkém počtu 80 osob, vzpomenuli historii hotelu s možnou 

prohlídkou hotelu a zaznamenali krásnou příhodu s nalezenou historickou deskou z  

Lepařovy vyhlídky. Také jsme si zazpívali a byl čas i na popovídání. 

Z naší turistické činnosti je třeba připomenout skutečnost, že z důvodu pandemie coronaviru 

byly zrušeny turistické pochody v období měsíců leden až květen 2021. Stihl se pouze 

tradiční novoroční výšlap Miloše Radoberského s počtem 25 osob.   Dalším společným 

jednodenním výletem byl Pochod kolem Chlumce nad Cidlinou dne 15. 5. 2021, kterého se 

účastnilo 12 našich turistů. Následovaly červnové akce Jarky Pilné, a to Sázavskem pěšky i 

na lodi s účastí 13 osob a „ Pádlojízda“  Prahou 15 turistů.  

Senioři se poprvé sešli v počtu 11 osob dne 16. 6., kdy s Majkou Bernardovou absolvovali 

okruh z Libuně do Kněžnice a zpět a následně ve středu 23. 6. vyrazilo pod vedením Majky 

12 osob a pes z Mlýnce do Rožďalovic.  Další jednodenní výlet Majka uspořádala 21. 7., kdy 

se s 18 osobami vydala na cestu z Borovnice přes Pecku do Nové Paky. Za účasti 13 turistů 

následoval ještě červencový pochod s Majkou z Lázně Bělohrad do Hořic. Dne 8. 9. Marie 

Bernardová provedla 13 převážně seniorů Plakánkem, Podkostí do Sobotky. Pak jsme se 

sešli 23. 9. v počtu 13 osob na akci organizovanou Královéhradeckou oblastí KČT na výletě 

do Tolštenského panství a 25. 9. se mnou vypravilo 17 turistů po stopách kulturních památek 

Jičínska do Bystřice, Údrnic, Chyjic, Bukvice a část účastníků dorazila i na posvícení do 

Veliše. Velkou účast 20 osob měl poslední den v září výlet Marušky Bernardové 

z Mladějova přes Trosky a Vidlák do Borku.  Dne 30. 10. se uskutečnil tajný výlet Honzy 

Kaisera s účastí 8 turistů a 4. 12. jsme absolvovali Adventní výlet do Kosmonos a Mladé 

Boleslavi za účasti 35 osob. Z jednodenních výletů proběhla v prosinci ještě Štěpánská 

vycházka Miloše Radoberského za účasti 11 pochodujících.   
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Pokud jde o vícedenní výlety, tak byl v červenci uskutečněn dramatický vodácký výlet 

s vysokou hladinou vody na Lužnici s účastí 14 vodáků připravený Jarkou Pilnou a v srpnu 

krásný týdenní výlet s mezinárodní účastí v Krkonoších s ubytováním na Portáškách, kterého 

se účastnilo 49 velmi spokojených osob. Do této kategorie se řadí i 4 denní zářijový 3x 

odkládaný výlet za termální vodou Maďarska s účastí 31  lázeňáků a jedné Jirovcové, která 

výlet připravila. 

Takže jsme vloni uskutečnili 3 vícedenní výlety, účastnili se 15 jednodenních a navíc 

zorganizovali 2 akce u Hotelu Pod šikmou věží, počasím pronásledovanou a tedy hodně 

improvizovanou členskou schůzi a oslavu výročí našeho úžasného hotelu s účastí po 80 

členech odboru. Celkový počet účastníků loňských turistických akcí představuje 478 osob. 

 

Vážení Turisté, o strastech při opravách hotelu Vás zpraví jeho správce Jiří Bydžovský a na 

výlety v loňském roce vzpomenou a na ty plánované pozvou jejich organizátoři Jarka Pilná, 

Majka Bernardová, Miloš Radoberský, Jan Kaiser a moje osoba. Také prosím zástupce 

značkařů Honzu Kaisera, aby se krátce zmínil i o značkářské činnosti v našem regionu. 

Moc děkuji členům výboru a kontrolní komise za jejich práci, rovněž děkuji organizátorům 

výletů a značkařům. Vám všem Turistům děkuji za věrnost našemu odboru a společnému cíli 

– řádně spravovat majetek získaný důvtipem, předvídavostí, úsilím a prací našich 

předchůdců a organizovat a účastnit se běžné turistické činnosti k blahu nás všech.  

Závěrem Vás všechny Turisty vyzývám, abyste přivedli mladší členy – své děti, vnoučata, 

sousedy a známé a abyste se zapojili do organizování výletů a abyste projevili zájem stát se 

členy výboru nebo kontrolní komise a do volebního roku se účastnili jako hosté našich 

jednání a sbírali tak zkušenosti na další období. Potřebujeme náš odbor omladit, abychom dál 

předali štafetu mladším milovníkům přírody, turistické činnosti a kulturního bohatství naší 

malé, ale krásné země. 

 

V Jičíně dne 2. února 2022 

 

         Alena Jirovcová 

                                                                                                   předsedkyně KČT–odbor Jičín 

 

 

 

 


