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ŠEDESÁT   LET
              ČINNOSTI   ODBORU  TURISTIKY   I. BRNĚNSKÁ

                                                                                                              „Jen ruchem žijeme.“
                                                                                                                   Dr Miroslav Tyrš

    
     Motto, uvedené v záhlaví,  plně vyjadřuje šedesátiletou činnost odboru KČT  I.brněnská od jeho 
vzniku  do současnosti.  Od skromných začátků až do pestrého programu všech možných žánrů 
turistiky i společného setkávání. Mnohé nám vyklouzlo z hlavy, mnohé  vzpomínky však uvízly v naší
paměti. A věřte, že za ta léta toho bylo opravdu mnoho.  Byly  to  toulky po milovaných  horách, ještě 
milovanější  domovině jižní Moravy, zahraniční cesty, ale třeba také krátké vycházky. Stovky hodin 
dobrovolné práce  bez jakékoliv odměny při budování turistických základen, turistických tábořišť, 
značení nebo výstavbě a údržbě vlastního majetku odboru.  Mnoho přátel se s námi společně ještě 
toulá,mnozí nás však již  také opustili navždy. Příroda je ale věčná. Ta uchová jejich památku a stopy, 
které zbrázdily jejich pohorky.   
     Před námi jich bylo opravdu mnoho. Podívejme se alespoň  velmi krátce  do historie turistiky.
Myslíme si, že patříme k lidem, kteří jsou přesvědčeni o tom, že bez  poznání historie je dnešek chudý 
a hluchý.

Několik slov úvodem o historii turistiky.

     Pro vznik organizované  turistiky , tak jak ji dnes známe, byla rozhodující druhá polovina 19. 
století. Podnět k tomu daly Alpy, které přitahovaly některé jedince svými vrcholy, nedostupností i 
krásou. V roce 1862 se proto rozhodli tři studenti práv ve Vídni  pozvat  další milovníky Alp s cílem 
založit spolek alpinistů. Po přípravných pracech byl v listopadu tohoto roku založen ve Vídni  dnešní 
rakouský Alpenverein. Není bez zajímavosti, že u jeho zrodu stáli  rodáci z našich území. Např. 
východočeský němec Prof. Dr. Fridrich Simony, poručík  Julius  Payer nebo významná osobnost, 
pražský obchodník Johann Studl. Tento muž na vlastní náklady vybudoval v roce 1868  ve Vysokých 
Taurách na Vanitscharte  chatu, sloužící k výstupu na Grossglockner. Dodnes slouží a  nese jeho 
jméno „Studl Hütte“.V roce 1870 založil pak J.Studl v Praze první sekci Alpenvereinu u nás. Další 
sekce následovaly, hlavně v pohraničí. Obzvláště sekce koruny české byly velmi aktivní ve 
zpřístupňování Alp. Vybudovaly úctyhodný počet  36 horských chat a mnohé z nich nesly  jména  
např. českých měst.  Sekce Moravia  otevřela v roce 1888 chatu Brünner Hütte ve skupině Dachsteinu.
Dnes je tato chata soukromá. 
     V červnu roku 1869 byl pak ve Vídni založen   Österreichischer Touristen-Club  /ÖTC/, jako první 
turistická organizace v Rakousku-Uhersku.   ÖTC zakládal  místní sekce  hlavně v Rakousku. V roce 
1881 měl tento klub asi 4.000 členů .V tomtéž roce  byla založena také sekce v Brně. ÖTC se 
zaměřoval  na  polodenní a jednodenní výlety a vycházky do brněnského  i  vzdálenějšího okolí.. 
Členové klubu také začali se značením cest  tvarovými značkami, budovali a udržovali chodníky , 
vyhlídkové můstky, rozhledny a vydávali průvodce.            
    Můžeme směle říct, že pro turistiku v českých zemích byl velmi významný rok 1862. V tomto roce 
byl totiž založen Sokol Pražský, jako první sokolská jednota. Již v prvních stanovách, které 
vypracoval jeho zakladatel, Dr. Miroslav Tyrš, čteme větu: „Účel jednoty jest, aby se pěstoval  
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tělocvik společným cvičením, společnými výlety, zpěvem a šermováním.“  Tímto ustanovením bylo 
prakticky odstartováno  období  sokolských výletů a tedy určité formy turistiky před založením Klubu 
českých turistů .  Je samozřejmé, že tehdejší výlety  vypadaly jinak. Dr.Miroslav Tyrš však dokonce 
vypracoval  „Výletní  řád“ a Sokol Pražský vydával  „Výletní noviny“. Čas nazrával, potřeby pohybu 
v přírodě se měnily a tak nastala vhodná doba  k založení prvních turistických klubů u nás.   Proto
11. června  1888 byl založen  v Praze Klub českých turistů. Aby pomohl v prvních krůčcích nově 
založenému Klubu českých turistů , vyslal Sokol svého zkušeného pracovníka Dr.Viléma Kurze, aby 
přispěl radou i zkušenostmi. Ten se pak výrazně zapsal do historie KČT. 
     S podnětem založit v Brně  KČT přišlo již v roce 1892  několik  členů Čtenářského spolku, který 
byl tehdy  střediskem českého života ve městě. Následovalo několik jednání a  hlavně  změna stanov  
tak, aby KČT mohl být rozšířen i na Moravu a do Slezska. 9.5.1894  požádal  Ing  K. Pětník ústředí  
KČT o založení odboru v Brně.  Dne 26.5.1894 následovala   přednáška Dr. Kurze o turistice 
v Besedním domě. Zahajovací valná hromada se konala 27.8. 1894  taktéž v malém sále Besedního 
domu.. Brněnský odbor se zaměřil  na pěstování pěší turistiky,  pořádání přednášek, provoz 
studentských  turistických nocleháren, značení turistických cest a ediční činnost.  Není bez 
zajímavosti, že v letech  1908 až 1914 udržoval brněnský odbor již přes 300 Km značených cest.
Během první světové války činnost všech brněnských turistických organizací  stagnovala. Snížily se 
počty členů a také veškerá činnost byla utlumena. Nebylo také obnovováno turistické značení.
Po vzniku československého státu všechny turistické organizace pokračovaly v činnosti. Klub českých
turistů se přeměnil na Klub československých turistů a rozšířil svoji činnost také na Slovensko a 
Podkarpatskou Rus. Práce se velmi rychle obnovovala a to nejen co do počtu vycházek a výletů, ale 
také se opět začalo s obnovou značených cest, vydávaly se mapy a průvodce. Vznikaly zájmové 
skupiny a kroužky lyžařů, vodáků, cyklistů ale také fotografů. S rozvojem činnosti rostla také úměrně 
členská základna.  Po skončení první světové války měl brněnský Klub celkem 177 členů a před 
okupací, v roce 1938 již 5000.  Není také bez zajímavosti, že při brněnském odboru KČST v r. 1937 
vznikly tři skautské oddíly /7.dívčí, 15.chlapecký a 17. Chlapecký vodácký/.   Kromě toho také 
pracoval  od roku 1922 v Brně Akademický odbor KČST, kde se sdružovali hlavně mladí lidé.  Kromě
běžné činnosti  pořádali  letní tábory. Zde se pěstovalo také horolezectví, lyžařská turistika atd. V roce 
1937 měl tento odbor 1152 členů.
Přesto, že během druhé světové války nebyla činnost turistických spolků zakázána , tak jako např. 
Sokolu, byla činnost značně omezena. Vznikem samostatného slovenského štátu bylo provedeno 
přejmenování  opět na Klub českých  turistů.  
Po květnu 1945 byly v městě Brně zrušeny všechny německé turistické spolky. Zároveň byla 
obnovena normální činnost  Odborů KČT Brno I a KČT Brno II i Akademického odboru KČT Brno. 
Brno se také stalo opět sídlem Brněnské župy KČT. Od roku 1945  trvaly také pokusy o sloučení KČT
a KSTL a obnovení činnost  KČST.Ke sloučení a obnovení formálně došlo v červnu 1947 
v Luhačovicích. K vlastnímu obnovení KČSTL mělo dojít až v průběhu roku 1948 při 60. výročí 
vzniku KČT.  Vlivem politických změn k tomu již nikdy nedošlo. 
Rozhodnutím Ústředního akčního výboru  Národní fronty  dne 27.2.1948 byla ustavena Jednotná 
tělovýchovná organizace SOKOL, do které se musely začlenit všechny sportovní i turistické 
organizace. /Tato JTO SOKOL neměla vůbec nic společného s původní organizací  Sokol. Původní  
Tělocvičné jednoty Sokol  byly také násilně začleněny do této nově vzniklé „Jednotné tělovýchovné 
organizace.“/ Na základě tohoto rozhodnutí vznikaly pak jak v župách, tak i v odborech Akční výbory 
Národní fronty, které dále řídily práci a spravovaly majetek. Akční výbory žup KČT měly  za úkol 
připravit likvidaci žup a akční výbory odborů připravit začlenění do sokolských jednot sjednocené 
tělovýchovy. V květnu 1948 proběhly výroční členské schůze všech brněnských turistických 
organizací, které rozhodly o svém sloučení s Tělocvičnou jednotou Sokol Žabovřesky, kam byl 
převeden i spolkový majetek a spolkové jmění.  Šlo hlavně o pozemek a loděnici KČT Brno I    
v Komíně. V průběhu roku 1948 a 1949 začaly vznikat tzv. závodní Sokolské jednoty Tak také vznikl 
TJ Sokol  Gottwaldovy závody Brno IV z původní Sokolské jednoty  Brno IV.  /Po změně organizace 
tělovýchovy pak TJ Spartak I. Brněnská/ Protože začlenění turistických organizací do TJ Sokol 
nevyplynulo z iniciativy členů, ale bylo direktivně nařízeno, došlo k ochabnutí  činnosti. 
Tělovýchovné jednoty byly soustředěny do 7 úseků /ROH,školy, prac. zálohy ,armáda,min. 
vnitra.Venkovským TJ zůstal název Sokol/ . Nejpočetnější byl úsek ROH, kde odborářské TJ byly 



                                                                          -3-
napojeny  prostřednictvím tělovýchovné centrály přímo na jednotlivé odborové svazy jako 
Dobrovolná sportovní organizace /zkr. DSO/.  Podle příslušnosti ke svazu ROH pak používaly názvy 
Baník, Dynamo,Spartak, atd.  V průběhu let 1949 – 1952 se ukázalo,že organizační struktura již 
nevyhovuje. Podle usnesení „strany a vlády“ byl schválen zákon č. 71/52 Sb, kterým byl zřízen Státní 
výbor pro tělesnou výchovu a sport, který měl za úkol zajistit jednotné státní řízení tělovýchovy a 
sportu. Po více něž tříletém  působení Státního výboru měla nahradit dosavadní roztříštěnost  sportu 
jednotná organizace. Zákonem č 68/56 Sb  byl zřízen Československý svaz tělesné výchovy /ČSTV/. 
Na ustavujícím sjezdu  ČSTV  4.3.1957   byla podle nového organizačního řádu turistika uznána jako 
jedno ze tří odvětví, tvořící tělovýchovu. Byly to odvětví ZRTV/základní a rekreační tělesná výchova/,
sporty a turistika. Základní organizační jednotkou se staly  odbory turistiky jako součást tělovýchovné 
jednoty. Tato organizace přetrvala až do roku 1990 , kdy  byla obnovena činnost KČT na ustavující 
konferenci ve Slovanském domě v Praze. Konference se uskutečnila v sobotu dne  7.4.1990. 
Do prvního 33 členného výboru obnoveného KČT byli zvoleni také zástupci z Brna. A to Ing Luděk 
Leder, Ing Milan Pernica a Ing Jan Černohlávek.

     Je samozřejmé, že náš odbor turistiky prošel od svého založení v roce 1954 všemi etapami vývoje 
tělovýchovy. Začínali jsme v DSO Spartak, pokračovali v TJ Spartak a po změně poměrů jsme se 
přihlásili se svou činností přirozeně do KČT.  Sjednocená tělovýchova byla na počátku svázána
s ROH /Revoluční odborové hnutí/ a tím i s podnikem I. brněnská a to i po přeměně na 
Tělovýchovnou jednotu Spartak, takže i náš odbor se pohyboval v tomto prostředí. Měli jsme velmi 
dobré  a úzké vztahy s Vlastivědným kroužkem ROH I.brněnské.Mimo jiné jsme vydávali společné 
programy akcí,prostřednictvím kroužku jsme měli  zdarma přístup k časopisům i turistické literatuře.
Také některé finanční prostředky jsme získávali, i když většinou velmi těžce, z fondu KSP-ROH, které
byly určeny pro tělovýchovu. Po  dobu existence TJ Spartak  pracovali naši členové ve výboru této 
organizace a to jako zástupci turistiky i jako další funkcionáři na př. dlouholetým hospodářem byl 
Karel Saňka, v revizní komisi pracoval Břetislav Janáček, dlouholetým předsedou a místopředsedou 
byl Vlček Jan, nebo Bílý Jiří jako člen výboru,místopředseda  a jedno období předseda, Vlčková 
Radka byla tajemnicí TJ,atd. Zůčastňovali jsme se také soutěže o Vzorný oddíl-odbor. Byla to sice 
soutěž poplatná době  svou formálností a papírováním a také tím, že se uzavírali závazky na provádění
činnosti. Náš odbor turistiky v této soutěži získal postupně  III.,II., a I. stupeň jako jediný v celé 
tělovýchovné jednotě. Soutěž byla sice formální, ale ve své podstatě byla jakýmsi druhem plánovaní a 
oživení činnosti. 
Kromě této činnosti řada našich členů působila v městských i krajských komisích výborů turistiky.
Jen tak namátkou Quitta Karel, Král Miloš, Šírová Štěpánka, Svobodová Marie, Janáček Břetislav, 
Bílý Jiří, Saňka Karel. Posledně jmenovaný byl jedno období předsedou městského výboru turistiky.
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                                     Co nám zachovaly naše kroniky

R O K      1954          

                                                        Začátky    odboru

Na začátku roku 1954  oslovil tehdejší vedoucí sekce turistiky městského výboru DSO Mirek Klepáč 
několik  spolupracovníků a známých ze Sokola  a Skautingu a inicioval práci přípravného výboru 
oddílu turistiky. Vznikla malá skupinka, která jako vyvrcholení své činnosti uspořádala ustavující 
schůzi. Dochovaný zápis z této schůze   je následující:
                       Zápis z ustavující schůze turistického oddílu DSO – Spartak.
Dne 1.4.1954 sešli se členové a zájemci o turistiku na ustavující schůzi turistického oddílu DSO-
Spartak IBZKG v závodním klubu na Poštovské ulici. 
Všem zůčastněným byl přednesen návrh programu, který hodlá uskutečnit a má v plánu přípravný 
výbor oddílu.
Budou to jednak pravidelné členské schůze, na kterých budou členové informováni o současných 
sportovních  a turistických aktualitách, na kterých bude prováděno školení v turistických disciplinách 
pod vedením instruktorů a za pomoci odborných filmů a připravovány celodenní nebo polodenní 
vycházky.
Nejméně jedenkrát měsíčně bude podniknut celodenní turistický výlet nebo zájezdový výlet a 
jedenkrát měsíčně výlet polodenní. 
Pro přípravu odborných znalostí budou zaopatřeny potřebné časopisy: Turistika a horolezectví,Krásy 
Slovenska, turistické průvodce, cvičné speciální mapy, apod.
Členové oddílu budou také připravováni pro možnost absolvování OZ,PPOV a odznaku ČSTR 
/československého turisty/.
Výborové schůze budou konány pravidelně každých čtrnáct dnů.
Pro letní sezonu uvažuje výbor získat pro týdenní pobyt některou ze stálých pobytových základen na 
Slovensku.
Po zodpovězení dotazů byla provedena volba výboru, který byl zvolen v tomto sestavení:
Předseda:       Quitta   Karel
Kulturpropag: Březovský Boleslav
Organizační:  Rosol  Vladimír
Ref. PPOV:   Král  Miloslav
Hospodář:      Bílý  Jiří
Po provedené volbě byl dohodnut termín a místo prvé turistické vycházky, která  bude konána 
11.4.1954 do povodí říčky Loučky.
Mir. Klepáč, jako zástupce turistické sekce městského výboru DSO přednesl nám potom část 
nejnovějších směrnic pro turistickou práci a seznámil členy s náplní a činností n.p. Turista. 
                                                                                                          Zapsal:   Král

První celodenní výlet se uskutečnil opravdu 11. dubna 1954. 
Vlakem se jelo do Tišnova  a autobusem do Olší. Odtud potom pěšky přes Drahonín roklí do údolí 
Loučky. 
Krásným údolím pokračovalo první putování přes Skryje a Dolní Loučky až do Tišnova zpět na vlak. 
Na první vycházku opravdu úctyhodná délka  25Km. Přesto se této vycházky zůčastnilo celkem  14 
členů. Počasí bylo slušné a nálada vynikající. Do Tišnova došli všichni, sice unaveni, ale 
s předsevzetím, že na další výlet vyrazí opět. 
Dá se říct, že tato první zkušenost byla dobrým startem začínajícího  turistického oddílu do života. 
Dobrá sportovní  úroveň i náplň  práce byla potom vždy největší devizou činnosti a zavazovala 
všechny k jejich udržení.   
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Kromě výletů se také oddíl od svého založení pilně věnoval orientačním závodům, které v té době 
byly provozovány v turistice.  V těchto počátcích  byly tyto závody nejen orientační, ale každý 
účastník podle kategorie musel nést  po celou dobu závodů zátěž 2-8 Kg.Do průběhu závodu byly 
vkládány, kromě rychlostních úseků, také branné prvky, jako odhad vzdáleností, ošetření a přenášení 
raněného a pod.  Dalším vývojem byly závody oproštěny od branných prvků a posléze se staly 
samostatným sportovním odvětvím. Podle uvedeného, byly prvotní orientační závody dosti  náročné 
jak na orientací, tak i na fyzickou výkonnost. 
V květnu 1954  v okresním přeboru OZ nás reprezentovaly dvě hlídky. Hlídka mužů ve složení:
Jiří Bílý, Milan Polaschek a Eduard Krištof st. Hlídka žen pak ve složení: Josefa Vaverková -Bílá,Věra
Buriánková a Anna Dolníčková. Ženská hlídka se umístila  v poměrně velké konkurenci na krásném 
třetím místě.  Hlídka mužů pak na stupně vítězů nedosáhla. 
Podzimního kola OZ pořádaného v říjnu 1954 se zůčastnila ženská hlídka ve složení:Josefa Vaverková
-Bílá,Anna Dolníčková a Danica Šídlová. Umístila se opět na 3. místě. Muži soutěžili ve dvou 
kategoriích a to mladší a starší ve složení: Erich Černický,Karel Černický, Jan Ševčík a Slávek 
Březovský, Jiří Janda, Antonín Pavlica. Obě mužské hlídky se umístily na 5. místě.

Hlavní celoroční akcí byl týdenní pobyt na stanové základně v Roháčích ve dnech 19.-25.7. 1954.
Stanové základny budovaly vyšší složky  tělovýchovy na různých zajímavých místech a jednotlivé 
oddíly si je potom za poplatek pronajímaly. Navštívená základny byla v Roháčích, poblíž hájenky 
Brestová. Základna byla našimi členy plně obsazena. Během pobytu byly denně organizovány výlety 
po celém pohoří vč. hřebenových tůr.Vedoucím byl tehdy Mirek Klepáč. Stravování zajišťovaly 
služby účastníků a to jak zásobování tak i vaření v provizorní polní kuchyni. Podle dochovaných 
záznamů, byl celkový poplatek za pobyt, dopravu i stravování ve výši 232,-Kč. Dnes se zdá tato částka
směšná. V tehdejší době  a cenových relacích byla sice levná, ale odpovídající.  Z tohoto pobytu byl 
také natočen úzký film, který se však bohužel do dnešních dnů  nedochoval.   

Pro získání výkonnostních odznaků v turistice byly pořádány zápočtové cesty. V tomto počínajícím 
období rozvoje byly délky,trasy i počty dnů dány předem směrnicemi .Většinou procházely 
zajímavými místy kraje a v neposlední řadě přispívaly k motivaci členů i jejich sportovnímu růstu. I na
tomto poli jsme vyvíjeli aktivitu a naše první zápočtová cesta se uskutečnila  29. –31. října 1954.

V měsíci srpnu absolvoval Jiří Bílý  týdenní kurz putovní turistiky /dnes cvičitelský/ ve Vysokých 
Tatrách.

Na konci úspěšného roku měl oddíl turistiky DSO Spartak celkem 39členů, kteří jsou členy 
zakládajícími:
Aujeská            Jaroslava                       Chaloupka        Přemysl                Římská         Miroslava    
Bílý                  Jiří                                 Janda               Jiří                          Saňka                   Karel
Boháč              Vítězslav                        Kocián            Vladislav                Stejskal                Václav
Březovský        Boleslav                         Koziar            Zdenek                    Šabacký              František
Čejka                Ladislav                         Král                Miloslav                 Ševčík          Bedřich   Ing
Čejková            Jiřina                              Lorenz            Lev                         Ševčík                  Jan
Černický           Karel                              Pacal               Karel                      Šidlová                 Danica
Černický           Erich                              Pavlica            Antonín                  Šírová                 Štěpánka
Černická           Jiřina                              Pučochář         Jaroslav  Ing           Švarcová               Hilda      
Dolníčková       Anna                              Punčochářová    Marie                   Vaverková-Bílá    Josefa   
Fajtl                  Josef                               Quitta               Karel                     Vlasák                Zdeněk
Galová              Milada                            Rosol               Vladimír                Uxa                       Vladimír
Chalabalová      Věra                               Rožek               Miroslav                Zelený                    Zdeněk
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ROK   1955
 
V tomto roce činnost trochu stagnovala. Je to asi ale přirozené, protože po velkém vzepětí přichází 
vždy trochu útlum. Přesto však činnost  v žádném případě neustala. Pokračovala serie pravidelných 
výletů a  polodenních vycházek. Vyvrcholením  činnosti bylo uspořádání pobytu na stanové základně 
v Belanských Tatrách v Monkové dolině ve dnech 30.7. – 7.8. 1955. Základna se vydařila i když pobyt
byl provázen velkou nepřízní počasí. Skoro celý pobyt provázely vytrvalé deště. Nakonec musel být za
stany vykopán odvodňovací příkop. Dokonce i  uprostřed některých stanů byly vytvořeny stružky pro 
odvod vody. Také spaní bylo někdy zajímavé, protože stanové dílce nebyly nové, ale spíš historické, 
takže se mnohdy stávalo nutností spát s ešusem na břichu nebo v náručí. Jedinou výhodou bylo teplé 
počasí. Pobyt na základně  ale utužil vztahy mezi  členy odboru a ani nepřízeň počasí nenarušila 
dobrou náladu. Kromě výše uvedeného byl tento rok historický tím, že byly uspořádány první 
autokarové zájezdy. Ten první z nejprvnějších byl  24.7. 1955  do Lednice . Zájezd byl obohacen o 
pozorování ptáků na  lednických rybnících , které nám připravil a slovem provázel známý ornitolog Dr
Hachler.Samozřejmě po návštěvě zámku jsme putovali pěšky přes Pálavské vrchy. Do konce roku se 
ještě uskutečnily  zájezdy povodím Chrudimky a Doubravky, na Javorníky a 2 zájezdy do Jeseníků. 
V turistické sekci KV-TSO-ROH pracoval Jiří Bílý a  v turistické sekci  při MVTVS  Miloš Král, 
který byl ještě členem komise tur. základen při KVTVS.
Orientačních závodů se zůčastnila jedna hlídka ve složení Krištof Ed.st. , Saňka K.,Kalas  Mir. a 
umístila se v okresním přeboru na 3. místě. 
14.10.1955  byl založen Vlastivědný kroužek Závodního klubu, který velmi úzce  spolupracuje 
s naším odborem turistiky.Činnost byla zahájena přednáškou arch. Kumpošta „Brno dnes a 
v budoucnosti“, kterou navštívili i naši členové. 

ROK   1956

Kronika tohoto roku začíná  Vítáním jara na Šmelcovně. Odbor zorganizoval dva výlety a to ze 
Zastávky a druhý z Ostrovačic. V neděli 15.4. jsme se vydali opět do údolí Loučky, kde  se uskutečnil 
první společný výlet při založení odboru. Samozřejmě výletová činnost neutichla a také se 
pokračovalo v plnění zápočtových cest. V letním období  jsme pobývali na stanové základně u 
Jamského plesa ve Vys. Tatrách a to v době  21.7. – 29.7. 1956. Základna se opět vydařila. V tomto 
roce  s námi poprvé jela kuchařka  paní Studená, která nás provázela svým kuchařským uměním  na 
mnoha dalších základnách.  Pokračovala také serie  úspěšných autokarových zájezdů. Na ukončení 
turistické sezony se uskutečnil  zájezd  ve dnech 30.12. 1956– 2.1.1957  do Jeseníků.  Novou 
organizací značení, byl našemu odboru přidělen okres Bučovice, kde jsme  provedli revizi značených 
cest a znovu vyznačili  nebo  obnovili  celkem 61 Km.
V letošním roce byl založen  oddíl mládeže Vedoucími jsou Krištof Ed. st. a Kalas Mir.
Na podzim se uskutečnila výroční členská schůze odboru, kde byl zvolen nový výbor v tomto složení:
Předseda         Bílý Jiří
Tech. org.       Šírová  Štěpánka a Rosol Vladimír
Sport. tech.     Král  Miloš
Značkař          Pavlica  Antonín
Kult. akce       Saňka Karel
Mládež           Krištof Ed st.,Kalas Miroslav
Hospodář       Quitta Karel,Ševčík Jan 
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ROK   1957

V tomto roce jsme pokračovali úspěšně v naší další činnosti.  I když kronika  není za toto období nijak
obsažná, přece jen vypovídá. Zahájení roku bylo jednak pěší vycházkou na Býčí skálu a jednak 
v dalším týdnu lyžařským zájezdem do Jeseníků. Raritou bylo, že jsme s sebou vezli indické 
pracovníky, kteří byli v První brněnské na dlouhodobém školení. Tito účastníci viděli poprvé v životě 
sníh a chlad. Byli také patřičně nabaleni. Ale přesto si zkusili  postavit se na lyže. Během roku 
pokračovalo plnění zápočtových cest. Jedna skupina účastníků ZC spala ve Ždánickém lese v hájence 
U Zlatého jelena, která je již zbourána a  dnes její existenci připomíná pouze pomníček partyzánů. 
Ve dnech 20.7. – 4.8. 1957 jsme absolvovali pobyt na jedné z nejkrásnějších turistických základen 
Liptovská Lužná v Nízkých Tatrách. Stany byly malebně rozmístěny po skupinkách i jednotlivě na 
krásné horské louce.  Ve dnech 17.-22.9.1957 se uskutečnil puťák ve Vysokých Tatrách.  Samozřejmě,
že se pilně pokračovalo ve značení na okrese Bučovice. Během roku byly uspořádány zájezdy do 
Hradce u Opavy  s nezapomenutelným výkladem Dr Popeláře a do Kutné Hory a Sedlece. Závěr roku 
patřil opět lyžařům se zájezdem do Karlova a na Praděd.  

ROK  1958

Příznivé sněhové podmínky  se projevily také v činnosti odboru. Za zimní období bylo uspořádáno 
celkem 12  turisticko -lyžařských zájezdů. V březnu potom byla absolvována první lyžařská zápočtová
cesta  v Beskydech, které se zůčastnili Král Miloš,Dufek Rudolf, Saňka Karel. Saňková Emilka , 
Šírová Štěpánka a Kalas Miroslav.  Autokarových zájezdů s pěší vycházkou bylo uspořádáno celkem 
pět. Také se pokračovalo v plnění zápočtových cest a v orientačních závodech. Uspořádali jsme také 
přebor jednoty v orientačním závodě. Na výzvu KV ČSTV jsme se zapojili do budování veřejných 
turistických tábořišť  např. Pod Hádkem nebo na Duchoňce apod. Během roku jsme zrevidovali a 
vyznačili celkem 74 Km cest opět na Bučovicku.  V období 15.8.-31.8.1958  proběhl velmi úspěšně 
pobyt na stanové základně v Roháčích – Brestová. Během pobytu skupina našich turistů uskutečnila 
několikadenní putování po polských Tatrách s ubytováním v Zakopaném. V měsíci září byla velmi 
dobrá účast našich členů na okresním srazu turistů pod Sirotčím hrádkem, který byl spojen 
s dvoudenním stanováním. V jarních měsících byla obnovena činnost oddílu mládeže, která v loňském
roce ztroskotala na tom, že nebyla k disposici místnost pro schůzky. V tomto roce byl také založen 
oddíl mototuristiky. Bylo to nové odvětví turistiky nejen u nás v odboru, ale v celostátním měřítku.
V krajském výboru turistiky pracují  M.Král, J.Bílý, K.Saňka,Šírová Š., Quitta K., Březovský B. 
A to převážně v komisích turistických základen a orientačních závodů.
V městském výboru turistiky pak Ševčík Jan.

ROK     1959
 
Členská základna odboru se v tomto období rozrostla o dalších 28 členů, takže celková členská 
základna čítá již 128. Byla  vytvořena užší spolupráce s výborem TJ a  odbor  turistiky si svou činností
vydobyl  přední místo vedle ZRTV. Podle směrnic ČSTV  se předseda odboru stal přímým členem 
výboru tělovýchovné jednoty. 
Vítání jara na Šmelcovně se zůčastnilo celkem 70  našich členů. Lyžařsko-turistických zájezdů bylo 
uspořádáno celkem 10, vycházek,výletů  vč. moto bylo 46. Budování a úpravám turistických táboříšť 
byly věnovány 3 pracovní víkendy. Značkaři zkontrolovali  a přeznačili v přiděleném  bučovickém 
okrese celkem 96 Km. Autokarových poznávacích zájezdů spojených s pěšímí vycházkami se 
uskutečnilo 5. Z toho jeden byl pro školu v Černovicích. V orientačních závodech se také zdárně          
pokračovalo. Kromě přeboru jednoty, kterého jsme byli pořadatelé se ještě naši závodníci zůčastnili 
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městského přeboru a veletržního poháru. Ve dnech 18.7.- 2.8. 1959 jsme ztrávili dovolenou na 
turistické stanové základně Červená skala. Byla to základna dobře umístěná. Navštívili jsme jak 
Muráňskou planinu, tak i Nízké Tatry a široké okolí. Kuchyni vládla pevnou, ale umnou rukou 
kuchařka Vlasta Tomancová. Tuto základnu mimo jiného naši členové  pro KV turistiky budovali a po
skončení sezony bourali. Potěšující je, že vznikl oddíl, nebo chcete-li skupinka cykloturistiky, která
 uspořádala tři výlety kolmo. Oddíl turistiky mládeže i nadále pracuje i když se potýká s nedostatky, 
protože v Černovicích pracuje souběžně Pištělákův  národopisný soubor, který má přes 120 dětí. 
Cvičitele turistiky má odbor 3. Školení pro vedoucí turistiky úspěšně absolvovali Uchytil Mil., 
Janáček Břetislav a Krchňák Emil. 
V krajském  odboru turistiky  pracují Král M., Bílý J., Šírová Š., Quitta K. a Březovský B. 
V  městském odboru  pracuje Saňka K. 

ROK   1960

Tento rok byl rokem Spartakiádním a kladl zvýšené nároky na  členskou základnu. Na veřejném 
vystoupení  TJ na hřišti na Štolcové jsme zajišťovali pořadatelskou službu,na stadionu za Lužánkami 
proběhla krajská Spartakiáda, kde měli turisté samostatné vystoupení na ploše. Toho se zůčastnilo 24 
našich členů. Na Oboře proběhl potom krajský sraz turistů , kde jsme se zůčastnili budování tábořiště a
potřebných staveb. V Praze bylo potom 17 našich členů. Z toho 9 na celostátním srazu turistů. Přesto 
se činnost odboru nezastavila. Bylo uspořádáno 41 výletů pro dospělé a 18 pro mládež. Dva 
autokarové poznávací zájezdy  a 17 členů odboru se zůčastnilo zimního srazu ve Sněžném. 
Mototuristé vykonali v tomto období 15 vyjížděk. Cykloturisté  pak pět. Konaly se také dvě 
značkařské neděle a orientační závody. Ve dnech 30.6.-3.7. 1960 odbor stavěl stanovou základnu na 
Biele vodě. Tuto základnu na Biele vodě ve Vysokých Tatrách jsme  okupovali od 18.7 do 31.7.1960.
I když počasí nebylo k nám nijak milosrdné, přesto se základna vydařila a byla navštívena jak část 
Vys. Tater tak zejména Belanských Tater.  Kromě pravidelných členských besed byl také uspořádán 
přátelský večer, kde jsme se  dobře pobavili. V prosinci jsme uspořádali opět velmi oblíbenou 
mikulášskou nadílku, kde nebylo o překvapení ani legraci nouze. Mikuláš v podání Jury Bílého přišel 
tradičně v kraťasech, ale s plnovousem ,velkým batohem a cepínem. Náročný rok jsme uzavřeli na 
lyžařském zájezdu se silvestrovským veselím v Jeseníkách.
Členská základna  opět vzrostla a ke konci roku je vč. mládeže 168 členů. 

R O K     1961

Kromě  běžné  činnosti, která se vinula po celý rok, jsme také hodně pracovali na všech možných 
úsecích. Dva spřízněné oddíly tělovýchovné jednoty a to turistiky a lyžování spojili svoje síly a hlavně
zaměření. Výsledkem bylo vybrání a hlavně opatření krásného místa v Karlově v Jeseníkách. A tak již 
5. února jedeme na první brigádu. Bouráme montážní baráky zbylé po stavbě elektrárny v Hodoníně, 
které jsme získali od První brněnské.  Očistěný materiál se převáží do Karlova.  Na těchto pracech 
jsme strávili společně s lyžaři mnoho neděl i všedních dnů, takže i v Karlově mohly být zahájeny 
práce. Kromě toho se 14 našich členů podílelo na stavbě rozhledny na Babím lomě a 12 členů 
odpracovalo brigádnické hodiny v Tyršově osadě v Jedovnicích. Stanovou základnu jsme v tomto roce
nestavěli, ale 4 členové zajišťovali provoz  Jamského plesa Velmi dobře pracoval oddíl mládeže pod 
vedením Karla Saňky a Miloše Uchytila st. Oddíl měl celkem  33 členů. Vyvrcholením činnosti byl 
samozřejmě pobyt na stanové základně  a to opět Biela Voda  ve dnech 16.-30.7. Autokarových 
zájezdů bylo uspořádáno v tomto období celkem 6.Také jsme pokračovali v účasti v OZ, ale bez 
výraznějšího umístění. Podle všech známek se již rýsuje specializace tohoto sportovního odvětví. 
Pět členů odboru pracovalo na krajském odboru turistiky, jeden na městském odboru a ve výboru TJ 
tři členové.  Předsedou odboru byl Miloš Král.



                                                                -9-
R O K     1962

Sněhové podmínky  byly velmi dobré a tak jsme je využívali. Již 21. ledna  jsme sjížděli stráně nad 
Čeňkovicemi a ještě v dubnu lyžujeme v Jeseníkách. Výletová činnost nabrala obrátky a stala se 
pravidelnou, jako v předchozích letech. Oddíl mládeže pracuje také pravidelně  a pod vedením 
M.Uchytila  uspořádali od 1. – 15.7. stanový tábor u Třeště. Středisko v Karlově zaštítil podnik a 
převzal do své režie. My jsme pak přispívali prací tak, že mohl být zahájen  provizorní provoz. 
Nejdůležitější událostí, která ovlivnila chod celého odboru a to na dlouhá léta, bylo přidělení stanové 
základny u Jamského plesa do našeho vlastnictví od krajských účelových zařízení. Celá agenda 
spojená s převzetím, doplňováním inventáře,budováním, zajištěním provozu i likvidací si vyžádala 
nepředstavitelné množství práce, které se nedá vyčíslit v hodinách. Během roku se vzdala funkce 
jednatelky Štěpánka Šírová. Předsedou odboru byl Miloš Král. 

R  O K    1963

Členská základna nedoznala  podstatného růstu. Celkový počet členů je 185. Z toho je 60 mládežníků. 
Oddíl mládeže se utěšeně rozrůstá díky vedoucímu Miloši Uchytilovi st. a  Karlu Saňkovi. Pravidelná 
činnost odboru nebyla převzetím stanové základny v podstatě narušena i když  výstavba, zajištění 
letního provozu i likvidace si vyžádala valnou část dovolené většiny funkcionářů i některých 
obětavých členů. Našimi funkcionáři byl zajištěn  komplexně pobyt  5 turnusů hostů z NDR a jeden 
turnus mládežníků z 1.brněnské.  Kromě toho jsme ještě stihli revizi a obnovu značení na přiděleném 
úseku. Orientační závody se přizpůsobují mezinárodním řádům a přechází pomalu na běžecké 
schopnosti. Přesto byly uspořádány dva přebory odboru. Jarní měl účast 38 členů a podzimní měl 
dokonce 60 startujících. V letošním roce  se neuskutečnil pobyt odboru na stanové základně. Místo 
toho byl uspořádán 14. -29.8.   první autokarový zájezd do zahraničí a to do NDR. Kromě tohoto bylo 
uspořádáno dalších 6 zájezdů v tuzemsku.Také spolupráce s vlastivědným kroužkem se zdárně 
rozvíjela. Výbor pracoval ve složení Jiří Bílý jako předseda, členové Š.Šírová, M. Král, F.Vrchlabský, 
B. Janáček ,M.Uchytil, F.Kolek a R. Einholz.

R O K     1964

Slavíme desetileté trvání odboru. A to hned několikrát. V prvé řadě dne 5. dubna je proveden 
slavnostní výkop základů  chaty na Vojtěchově   předsedou Jirkou Bílým . Samozřejmě, že potom 
následovalo mnoho brigád , které sbíraly kamení a dolovaly písek na základy. Šalovalo se, betonovalo
a stavělo tak, že o prázdninách se dalo v hrubé stavbě už přespat. Ve druhé řadě jsme se sešli 12.4. na 
hvězdicovém srazu  ve Skryjích. Sešly se skupiny mládežníků, pěšáků, cyklistů i motoristů v počtu 86 
účastníků. Začátkem prázdnin uspořádali mototuristé týdenní zájezd do Maďarska. 12.7. – 26.7. byl 
uspořádán stanový tábor mládeže u lesa Ochoza v Novém Městě na Mor. u chaty Mercedes pod 
vedením J. Bílého, V. Rosola a manželů Saňkových. Po skupinkách se také účastní členové pobytu na 
základně u Jamského plesa. Vlivem těchto aktivit ostatní činnost stagnovala. Činnost mládeže se 
rozrostla protože začali pracovat jako vedoucí odchovanci oddílu: Petr Křička, Oldřich Quitta, Eduard 
Krištof ml.  a Vlastik Obr. Oddíl mládeže se rozdělil na chlapecký a dívčí díky tomu, že jsme získali 
pro děvčata vedoucí Marušku Juráskovu /Svobodovu/ a Lídu Antlovou.  Projevili se první námitky     
k umístění stanové základny hluboko v TANAP. Předseda J.Bílý vedl jednání s vedením TANAP a 
základna zůstane zatím na původním místě. Členská základna je ke konci roku 192 členů . Z toho je 70
mládeže. 
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R O K     1965

Činnost odboru se rozběhla hned od začátku roku zimními vycházkami. V únoru jsme  využili pobytu 
na naší chatičce na Vojtěchově  k vyjížďkám na lyžích. A pak následovala pravidelná čínnost. Za rok 
bylo uspořádáno celkem 29 výletů, tři zápočtové cesty, přebor   TJ v OZ, týdenní pobyt na tur. záklaně
u Jamského plesa, exurze do muzea a galerie. Zájezdy se uskutečnily 3. A protože se uvolnily 
politické ledy, využili jsme situace a jeden zájezd, velmi úspěšný, byl do Jugoslavie. Členská základna
se udržela na standartní výši 204 členů. Velmi úspěšně pracoval oddíl mládeže,který má  4 družinky 
chlapců a 2 děvčat v celkovém počtu 70 dětí. Mezi mládeží je značný zájem o orientační závody a jak 
se zdá, tak nám zde vyrůstá závodnická stáj. Mládež má ale svízelné podmínky pro svoji práci. Proto 
se výbor odboru rozhodl postavit vlastní klubovnu na hřišti na Štolcové a tento záměr projednal 
s výborem TJ. Jednání byla úspěšná a proto byla zahájena stavba. Ve Vys. Tatrách byla vedena další 
dvě jednání s  hlavním architektem ve St.Smokovci na tamním místním národním výboru. Jednání 
byla nepříjemná. Architekti a hygienici požadují postavení pevného zařízení a navrhují nám postavit 
horskou chatu tak, jak byla kdysi u Jamského plesa. To je pro nás finančně neúnosné. Pro příští rok je 
nutné provést alespoń úpravy podle jejich požadavků, protože jinak nám další pobyt nepovolí.  Došlo 
také ke zůžení výboru, který byl zvolen v následujícím složení: předseda Jiří Bílý,jednatel Štěpánka 
Šírová, hospodář Miloš Král,mater. hospodář František Kolek,propagace Karel Saňka, matrikář a 
klasifikace Břetislav Janáček.
 

R o k      1 9 6 6

Výbor odboru vyčerpávají neustálé tahanice a dohady  o umístění stanové základny ve Vysokých 
Tatrách.  Hledání nového umístění je svízelné. Byla vedena mnohá jednání předsedou Jurou Bílým a 
Milošem Králem  přímo na Slovensku, ale zatím bez  nějakého konkrétního výsledku. Přesto stanová 
základna sloužila plně v prázdninových měsících a členové našeho odboru strávili  od 30.7 do 14.8. 
krásných čtrnáct dnů u Jamského plesa. 
Vítání jara proběhlo i v tomto roce tradičně na Šmelcovně a zůčastnili jsme se početnou skupinou. 
V jarních měsících byl uspořádán 3denní zájezd do Drážďan a  o prázdninách 14 denní zájezd vlakem 
do Jugoslavie. Velmi dobře nám pracuje oddíl mládeže pod vedením M. Uchytila st. a M. Juráskové-
Svobodové. Ze zdravotních důvodů přerušila svoji činnost u mládeže L. Antlová. Oddíl mládeže má 
v tomto roce 68 členů a čím dál víc se stává líhní  talentů v orientačním závodě. V tomto roce jsme 
uspořádali dva  orientační závody. A to  pohárový závod „Cena osvobození města Brna“ a na podzim 
společně s horolezci „Memoriál Zdeňka Kašpara“. 
Během roku také došlo ke strukturálním změnám v tělovýchově, kde byly zrušeny krajské výbory a 
posílena  odpovědnost okresů. 
Rok byl již tradičně zakončen mikulášskou besídkou a vánočním zájezdem do Karlova. 

R  o k     1 9 6 7

III.sjezd ČSTV schválil novu organizační strukturu tělovýchovy a zrušil krajské výbory. Zároveň 
konečně byla také uznána  po mnohaleté přestávce  oprávněnost tělovýchovy,  jako společenské 
organizace, mít vlastní mládež. Nám to usnadnilo činnost, protože odbor byl neposlušný a  i přes 
komplikace měl po celou dobu vlastní mládež.  Oddíl mládeže byl silný měl celkem 80 členů  
organizovaných v 7 družstvech.  Činnost vyvíjel ve vlastnoručně postavené  klubovně na Štolcové. 
Oddíl hochů vedl Miloš Uchytil st. a děvčat Marie Jurásková-Svobodová. Do práce se po návratu 
z vojenské služby také zapojili další dva vedoucí Vlastik Obr a Eda Krištof. Činnost odboru je 
pravidelná i když víme, že celková práce trpí velkou zaměstnaností  výboru i cvičitelů starostmi o
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Vojtěchov a hlavně pak stanovou základnu u Jamského plesa. Nové, definitivní,  umístění není ještě 
pořád dořešeno. Různá jednání, nekonečná cestování na Slovensko a  odstraňování nejrůznějších 
překážek a požadavků vyčerpávají práci výboru, kterou by mohl věnovat vlastní činnosti. Přes tyto 
potíže bylo však uspořádáno celkem 31 výletů, 2 autokarové zájezdy  a 2 orientační závody.  Čtrnáct 
dnů jsme strávili na základně u Jamského plesa a od 24.8 do 10.9. jsme byli  vlakem v Jugoslavii u 
Promanje. Orientační sport se v odboru trvale zabydlel a sklízí úspěchy jak v kategorii nládeže tak i 
dospělých. Za letošní rok absolvovali celkem 19 závodů. O rozvoj se starají dva treneři a 6 
rozhodčích.  
Tradice je tradice. I v našem odboru. Proto byl rok zakončen oblíbenou mikulášskou besídkou 
s rozdáváním dárků a štěpánskou vycházkou, tentokrát do Ochoze. 

R o k   1968

V tomto roce snad bylo naše úsilí dovršeno. 5.dubna 1968  podepsal předseda odboru turistiky 
smlouvu o prodeji domku a pozemku v Mengusovcích. Podpisu předcházela ještě velmi tvrdá jednání 
v tělovýchovné jednotě Spartak o poskytnutí financí. Nakonec nám byla potřebná finanční částka 
poskytnuta  formou půjčky s tím, že veškeré finance vrátíme navýšené o úroky. Výbor odboru na tuto 
tvrdou podmínku nakonec přistoupil. A nebylo nám lehko. Při podpisu dohod se předsedovi 
zadrhovalo pero. Nebývale se ale zaktivizovala členská základna. 8.-11. května odjela skupina členů 
do Tater aby zlikvidovala základnu u Jamského plesa a veškerý materiál převezla do Mengusovců. 
Práce byla velmi namáhavá. V červnu pak odjíždějí dvě pracovní skupiny tak, aby ještě v letošním 
roce mohl probíhat provoz.  Musí se zbourat stávající hospodářské zázemí a na jejich místě postavit 
jídelnu, záchody a umývárny. Koordinací prací byl pověřen Franta Kolek.  Neuvěřitelná dřina a 
obětavost účastníků, řadových členů. Nakonec byly postaveny stany a provoz může začít Ještě pro 
ilustraci: podle smlouvy měli majitelé objekt opustit 30.dubna, ale stalo se tak až v polovině května. 
Kuriozitou bylo, že  v srpnu,při   nezákonném  vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území, byl na 
základně  autobus Němců z NDR  a předseda Jura Bílý, musel tuto skupinu přepravit v této napjaté 
situaci přes celou republiku až na hranice NDR.  
Přes všechny tyto mimořádné práce však odbor ještě normálně fungoval. Sice vycházek bylo o něco 
méně, ale o to víc se udělalo práce. Během roku došlo ke změně, protože orientační běžci, dosud 
evidovaní v našem odboru, založili specializovaný oddíl orientačního běhu a z odboru odešli. 
Mládežnický oddíl fungoval celkem dobře  Mládež uspořádala 67 akcí vč. 16denního putování 
na Slovensku. 
15.12. byla uspořádána výroční členská schůze, na které byl zvolen předsedou Frant.Kolek. Dosavadní
předseda Jiří Bílý odchází na funkci předsedy TJ Spartak, protože změna poměrů umožňuje, aby 
funkci předsedy TJ vykonával nestraník.  
Členská základna má ke konci roku celkem 216 členů. Z toho je 74 mládeže.   .   

R o k  1969

Začátkem roku je dostatek sněhu i v okolí Brna  a tak lyžujeme vesele i tady. Samozřejmě, že se 
využívá i Vojtěchov. Vítání jara, tehdy zahájení 100 jarních Km, se uskutečnilo u památníku 
partyzánů u Skaličky.Byly uspořádány dva autokarové zájezdy. Jeden na Slovensko a další 14.-31.8. 
do jugoslávského Rabacu a Šibeniku. V červenci pak byla naše skupina v Mengusovcích
Na zvelebení nebo spíše na pokračování ve výstavbě se podílely dvě brigády. První 6.-12.5 a druhá 
první týden v červnu. Úkolem bylo rozdělení spodní části budovy na 3 pokoje, V kuchyni byl 
přestavěn sporák na stolový a zlepšeno vybavení. Nejdůležitější prací bylo položení vodovodního
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 potrubí v délce 500m až do dědiny . Sice se kladlo jen cca 25 –30cm pod povrch, ale dalo to zabrat. 
Přívod vody z vodovodního řádu bylo nařízení hygienika, bez kterého by další provoz nepovolil. 
Mládežnické oddíly, jak chlapecký tak i dívčí pracovaly naplno. Kromě pravidelné práce se uskutečnil
15 denní tábor  a  14 denní pobyt mládeže v Mengusovcích. 
Konec roku jsme slavnostně uzavřeli tradiční Štěpánskou vycházkou s občerstvením U Votrubů.

R o k  1970

Mnoho sil po celý rok odčerpává budování a údržba  hlavně turistické základny v Mengusovcích. 
Byla  vybetonována  základna pro malý hangár  pro skříňky stanařů a 15 podstavců pro stany. 
V umývárnách byla instalována umyvadla a proveden přívod vody jak do umyváren tak i do kuchyně.
Samozřejmě také mnoho dalších drobnějších prací. Celý provoz byl zajištěn pouze našimi pracovníky.
Na Vojtěchově kromě jiného byly  dokončeny vnitřní nátěry a po dokončení meliorace upravena 
studánka skružemi a  opatřena pumpou. Chatu na přehradě využívá TOM a také provádí nutné opravy 
a údržbu jako opravu střechy, vyčistění studny, odstranění napadené konstrukce, nátěry, atd.                 
Vlastní turistická činnost pokračovala konáním výletů a vycházek  i když při konečném hodnocení 
bylo konstatováno, že došlo k určité stagnaci zaviněné přemírou starostí o majetek. Vítání jara u 
památníku lesníků Ziglera a Havelky se zůčastnilo 45 členů. V letních měsících bylo uspořádáno 14 
denní putování Slovenským Rudohořím a týdenní autokarový zájezd do Mengusovců. Obnovila se 
činnost našeho TOM jednak náborem a jednak příchodem části  dětí ze zrušených skautských oddílů. 
Na konci roku pracovalo 5 družin  pod vedením rádců  pod patronací A.Tilla,V.Rosola , Dr E. 
Piňosové a B. Polické.  Také se rozvíjela spolupráce odboru s Vlastivědným kroužkem. 
Odbor měl celkem 190 členů. Z toho bylo 56 členů žactva. 
Na výroční schůzi 18.12.1970 byl zvolen nový výbor  v tomto složení: předseda Jiří Bílý, členové 
K.Saňka, V. Jirasová,M.Král,F.Kolek,V. Rosol,M.Uchytil, J.Jurásková-Svobodová a V. Stejskal          
Do komisí na Mě výboru ČTO J.Jurásková,M.Král a B. Janáček.  Do výboru TJ J.Bílý,KSaňka a O. 
Červinka.                

R o k     1971

Nový rok jsme přivítali s našimi lyžaři v Jeseníkách. V lednu pak byl ve spolupráci s jeskyňáři  
Vlastivědného kroužku uspořádán autokarový zájezd, v jehož programu jsme prolezli celou  jeskyni 
Býčí skála, Jestřábku a Kanibalku  Až 4.4. bylo zahájení 100 JKm v Babicích u památníku J. Hybeše, 
kde jsme samozřejmě nechyběli  Na Velikonoce 10.-12.4. vyjela skupina pod vederním F. Kolka na 
brigádu do Tater, kde prováděla údržbu zařízení. V květnové sváteční dny uspořádali mototuristé 
zájezd vlastními auty do Maďarska po trase Györ-Balaton-Siofok-Budapešť. 21.-23.5. se uskutečnil 
autokarový zájezd do Vys. Tater. V září byl uspořádán velmi úspěšný 14 denní autokarový zájezd přes
Rakousko – Jugoslavii – do Řecka s návštěvou Thermopyl,Athen,Théb i Delft. Vedoucím byl Miloš 
Uchytil st.
Provoz Mengusovce byl opět zajištěn našimi pracovníky vč. postavení a likvidace stanové základny. 
Z prací byly provedeny  vnitřní i venkovní nátěry přístavku, podložení střechy asfalt. lepenkou, 
zbudování osvětlení stanů, atd. Neustále se vyskytují problemy s vodou i elektřinou. Je nutné 
projednat a zajisti definitivní řešení.  Na Vojtěchově byly prováděny drobné práce na údržbě. Na chatě
přehrada bylo konstatováno, že stávající studna je na nevyhovujícím místě. Také otázka pozemku je 
nejasná. V klubovně mládeže se prováděly nátěry a obložení stěny. Byla také zajištěna výstavba a 
likvidace dětského stanového tábora. 
Práce s mládeží, náš TOM, se úspěšně rozvíjela. Do našich řad přešli další žáci, jednak náborem a 
jednak ještě ze skautských oddílů. Činnost je pravidelná. V prázdninových měsících byl uspořádán 
stanový tábor TOM. 
Odbor má k 31.12.  celkem 279 členů. Z toho je 130 mládeže.                                                             
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 R o k    1972

Sněhové podmínky byly velmi dobré a tak  hned začátkem roku dvě skupiny plnily lyžařské zápočtové
cesty. Ještě na vycházce  27.2. jsme se brouzdali čerstvě napadeným sněhem. Počasí se ale brzy 
umoudřilo a tak na zahájení 100 jarních Km již bylo velmi slušně. Letos bylo zvoleno průchozí místo 
„Tři kříže“ u V. Bitýšky.  Autokarové zájezdy  pod vedením M.Krále se uskutečnily dva. V červnu na 
Jablunkovsko a v prosinci do Jeseníků. Cykloturisty  vedl ve dnech 26.-30.7 K. Saňka  SV Moravou. 
11.-27.8. jsme pobývali na naší základně v Mengusovcích. Závěr roku patřil samozřejmě štěpánské 
vycházce, která vedla z Obřan do Řečkovic.Jako vždy, mnoho práce nás stála základna na Slovensku. 
Celý provoz vč. postavení i likvidace stanů zajišťovali naši členové. Samozřejmě že dobrovolně a 
bezplatně. Předseda byl projednat v Popradu možnosti připojení vodovodního potrubí a trvalé přípojky
proudu. Pro finanční náročnost bylo přeloženo další jednání na rok 1973. V letošním roce bylo 
zaznamenáno vloupání do budovy. Běhen roku bylo pracováno hlavně na údržbě a zvelebení prostředí.
Chata Vojtěchov  si nevyžádala větší množství práce. Údržba se provádí průběžně. Byla zakoupena 
půlkulatina  na vnější obložení chaty a dřevotříska na verandu. Chatu na přehradě mládež málo 
využívá a proto se uvažuje o jejím odprodeji.  TOM má oddíl děvčat a oddíl chlapců. Činnost je 
pravidelná a velmi pestrá. Na vánoce byl týdenní lyž. výcvik na Kozubové za účasti 40 členů, jarní 
prázdniny  ztrávili na Javorníkách – 38 členů,  100JKm účast 60,  22.7-19.8. letní tábor v Zahradišti,
dva putovní tábory  a nakonec opět týdenní lyž. výcvik  na Kozubové za účasti 68. O práci TOM se 
starali V.Rosol,A.Till, M.Jurásková-Svobodová,B.Polická-Colková a E.Piňosová.
Na konci roku měl odbor 239 členů. Z toho bylo 87 mládežníků.V letošním roce končí opět volební 
období. Nový výbor bude pracovat ve složení  předseda J. Bílý a členové :Š.Šírová,F.Kolek, 
M.Král,K.Saňka, M.Uchytil,O.Kyvíř,B.Janáček,V.Rosol, V.Andrášek a V. Pajer.   Práci v 
předsednictvu Mě OT J.Bílý,M.Jurásková-Svobodová a ve výboru B. Janáček. .                                     

R o k     1973

Na počátku  roku byly dobré sněhové.podmínky, které vybízely k využití Vojtěchova. Dokonce ještě 
začátkem března se dalo ještě svézt na lyžích na Hořicích. Vítání jara bylo na Šmelcovně, kde jsme se 
v hojném počtu zůčastnili. Výlety i vycházky jsou pořádány pravidelně během celého roku i když nám
neustále odčerpává mnoho sil základna v Tatrách. Přesto výstavba i provoz byla zajištěn pouze našimi 
pracovníky. Provoz byl ale hodně dramatický. Uprostřed turnusů se měnily kuchařky. Druhá  garnitura
neměla žádné zkušenosti s vařením v letním zařízení. Vrcholem pak bylo zničení přívodu el. energie 
do objektu po prudké bouři. Vedení, které bylo velmi chatrné, se nedalo opravit Za této zoufalé situace
/plný objekt účastníků/ odjeli Jura Bílý a Miloš Král okamžitě řešit nápravu. Po nepředstavitelných 
peripetiích se podařilo zajistit nové sloupy a příslib připojení za předpokladu, že sami postavíme 
sloupy. Než se podařilo zajistit z JZD bagr, kopali Bílý a Král díry pro sloupy ručně v morénovitém 
terenu, plném balvanů. Nakonec se práce podařila. Definitivní připojení od posledního sloupu 
k budově bylo provedeno v říjnu J.Milionem. Vrcholem smůly bylo napadení účastníků z NDR 
romskou skupinou přímo v táboře. Několik Němců bylo zraněno.  Na Vojtěchově byla obložena chata 
půlkulatinou a opravena střecha. Chata přehrada byla zajištěna proti vstupu nepovolaným osobám a 
bude nabídnuta jiným zájemcům z TJ nebo podniku.    
Ve dnech 19.-26.8. pobýval na základně náš odbor Kromě toho byly uspořádány tři autokarové 
poznávací zájezdy, jeden zájezd mototuristů a několikadenní putování. Horký rok byl zakončen 
štěpánskou vycházkou údolím Říček do Ochoze k Votrubům. 
TOM  pracuje pravidelně po celý rok a to jak oddíl hochů, tak i dívek. Kromě schůzek, výletů a účasti 
na akcích byly uspořádány dva třítýdenní tábory /zvlášť hoši,zvlášť dívky/, výcvik na lyžích 
v Beskydech, Javorníkách i v N. Tatrách, putování na kolech po J.Čechách i pěší ve V.Tatrách, atd.
Odbor měl k 31.12. celkem 245 duší. Z toho bylo 90 mládežníků.
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R o k     1974

Začátek roku byl ve znamení několika  lyžařských zápočtových cest, které využívaly ubytování na 
Vojtěchově. Vítání jara se odehrálo letos na Býčí skále, kde jsme se také v hojném počtu zůčastnili.
Mototuristé vítali jaro na Skalním mlýně. K výročí dvacetiletého trvání odboru byla uspořádána 10.3. 
vycházka z Hradčan do Březiny –Deblína . Úsuší –  Dolní Loučky – údolí Loučky, kde stanovala naše 
mládež – zpět do Dolních Louček. Během roku kromě vlastní činnosti a několika  pěších zápočtových 
cest  byly uspořádány 3 autokarové zájezdy, 7.-27.7. se zůčastnila skupina našich členů zájezdu se 
Sport-Turistem do Italie, 4.-11..8 jsme byli na základně v Tatrách a mototuristé  byli 14 dní v NDR. 
Samozřejmě, že byl také zajištěn provoz  Mengusovců vlastními silami. Bohužel, předseda absolvoval 
několik nepříjemných jednání s okresním hygienikem. Konečný verdikt tohoto šéfa instituce zněl 
„Tatry jsou oblastí komerčního ruchu a stanová a podobná zařízení zde nemají místo“.Vybudovat 
rekreační středisko by stálo několik  set tisíc. Tyto prostředky nemáme. Bude asi opravdu nutné,  
provoz zmenšit pouze na  stávající budovu. Zároveň vypracovat výhledovou studii a nechat si ji 
odsouhlasit  hygienikem. Stanovené požadavky  ale jsou pro nás předem naprosto nesplnitelné. Přesto 
ale byla provedena nová elektrická instalace v budově a zhotovení nových postelí ve všech 
místnostech. Oddíl mládeže chlapců i dívek absolvoval týdenní lyžařský zájezd na Gírové a v letních 
měsících  dva putovní tábory. Chata Vojtěchov byla obložena půlkulatinou včetně nátěru a vnitřní 
prostor umyt a natřen latexem
Ke konci roku byl stav členské  základny 215 členů. Z tohoto počtu je 58 mládežníků.

 R o k    1975

Začátek roku se vyznačoval menší sněhovou pokrývkou.Přesto  se ale  rozběhl pobyt na Vysočině.
8.-9.2.  se naše tři skupiny zůčastnili spartakiádního srazu turistů na Drátníku. Vítání jara jsme chtěli 
provést na celostátním srazu na Děvíně. Zahajoval to pouze náš autobus, protože  jsme přijeli o den 
později. Nám to ale nevadilo. Mototuristé zahajovali  jaro opět v Moravském krasu. Rozběhlo se také
několik zápočtových cest. 24.-30.6. se skupina 20 našich členů  zůčastnila celostátního spartakiádního 
srazu v Praze na Džbáně,který díky deštivému počasí byl hodně mokrý. V červenci cykloturisté 
putovali po jižní Moravě, uskutečnil se pobyt v Mengusovcích. V srpnu byl puťák v Malých 
Karpatech a mototuristé pobývali na základně v Tatrách. Uskutečnil se také další autokarový zájezd 
12.-14.9 pak jsme pak stanovali ve Strážnici na 4. srazu jihomoravského kraje. 
Velmi smutný byl pro nás 11. říjen 1975. V tento den  odešel z tohoto světa dobrovolně Miloš Král.
Zakládající člen a velmi aktivní cvičitel a funkcionář. Všichni jsme byli zaskočeni. Život už je ale 
takový.
Štěpánská vycházka  letos byla údolím Říček do Bílovic a na Útěchov, kde jsme rok zakončili. 
Po dalších nechutných tahanicích s hygienikem, které hraničily s jasným naznačením nežádoucího 
elementu,jsme vypracovali a předložili projekt dle stanovených kriterií i když jsme nevěděli, kde 
seženeme peníze. Po několikaměsíčním mlčení hygienik jednoznačně projekt zamítl s odůvodněním, 
že jakákoliv přestavba se nepovoluje, protože v územním plánu není jasno, kde budou zařízení 
obdobného typu ve V. Tatrách  koncentrována. Byl povolen provoz pouze v budově, za předpokladu 
vybudování nového sociálního zařízení. Tím skončila stanová základna a  hromadné stravování. Bylo 
proto přistoupeno k provedení části adaptačních prací. Bylo vybudováno soc zařízení ve zděné budově
a v kuchyni zrušena dřevěná podlaha, položen beton a dlaždičky.  Na Vojtěchově  se dokončilo 
obložení verandy dřevotřískou , okenic laťováním , nátěry a další drobné práce.
Mládežnické  oddíly jak chlapecké tak i dívčí pracují soustavně a pravidelně po celý rok.
Ke konci roku je celková členská základna 159 členů.. Z toho je 31 mládeže. Členská základna se 
snížila, protože neaktivní členové byli buď vyřazeni nebo převedeni do stavu TJ jako přispívající. 



                                                                      -15-      
R o k   1976

Na začátku tohoto roku, a to 15.1., proběhla výroční schůze odboru, na které byl zvolen pro další 
období nový výbor ve složení: předseda Jiří Bílý, místopředseda Vladimír Pajer a členové Štěpánka 
Šírová,František Zelený,Miloslav Uchytil,Břetislav Janáček, Marie Jurásková-Svobodová,Arnošt Till,
František Kolek, Vladimír Andrášek, Oldřich Kyvíř,Radka Vlčková,Karel Saňka.
Činnost byla zahájena samozřejmě lyžařinou na Vojtěchově. V měsíci únoru jsme potom uspořádali 
dvoudenní lyžařský přejezd Vysočinou s noclehem v Lukách n/Jihlavou. Pěší výlety směřovaly do 
širokého okolí. V rámci zápočtových cest byly vícedenní akce na Zlínsko s ubytováním v Podkopné 
Lhotě,Povážský Inovec,Nízké Tatry a Vysoké i Polské Tatry s ubytováním v Mengusovcích a dvakrát 
Jižní Čechy vč. Chodska. Velmi čile si vedl také mototuristický oddíl s pravidelnými vyjížďkami a 
letním zájezdem do Krušných Hor a na Šumavu. Autokarový zájezd byl jeden.Čtyři účastníci vyjeli se 
Sport-turistem do Francie.
V Mengusovcích bylo vlastními silami dobudováno sociální zařízení a zkolaudováno Tím byl splněn
požadavek okresního hygienika a zlikvidována definitivně stanová základna. Stávající budova byla 
upravena tak, aby bylo možno ubytovat 17 účastníků. Na Vojtěchově se také pokračovalo v úpravách. 
Bylo položeno linoleum a prováděny další práce na zvelebení.  Rok byl samozřejmě zakončen 
štěpánskou vycházkou s konečnou na chatě Sáňkových v Útěchově. U mládeže nám pravidelně 
pracoval hlavně  dívčí oddíl. Chlapecký oddíl zestárl. Většina hochů dosáhla 18 let a byla přeřazena do
dospělých. Na podzim byl proveden nový nábor a oddíl se opět rozvíjí. Na výroční schůzi byl zvolen 
nový výbor  v tomto složení: předseda  Jiří Bílý, členové Pajer Vladimír, Zelený František, Uchytil 
Miloslav st., Janáček Břetislav,Till Arnošt, Kolek František,Andrášek Vladimír, Kyvíř Oldřich, Saňka 
Karel, Šírová Štěpánka, Jurásková-Svobodová Marie, Vlčková Radmila. Na konci roku měl odbor 
celkem 185 členů. Z tohoto počtu je 28 mládeže. 
                                                                                                                              

R o k    1977

V lednu vyjel autokar s našimi lyžaři „Po stopách Zlaté lyže“. 21. ročníku „Vítání jara“ na Šmelcovně 
se zůčastnilo  skoro 50 členů. Samozřejmě  také naše chata na Vojtěchově byla hojně využívána. 
V červenci skupina turistů se zůčastnila III. letního srazu  v Domažlicích. V srpnu potom byl postaven 
letní tábor pod Landštejnem, který sloužil nejen oddílu mládeže, ale také jeho pohostinní využili 
dospěláci. Také vícedenní putování v rámci zápočtových cest bylo úspěšné.Uskutečnil se i pobyt 
v Mengusovcích. V listopadu se uskutečnil 1 ročník pochodu v Mariánském údolí. V Mengusovcích 
byl postaven nový plot kolem celého objektu, částečné vydláždění dvora, úprava půdního prostoru a 
další nutné práce. Provoz byl samozřejmě zajišťován našimi pracovníky. Na Vojtěchově se prováděly 
běžné práce a nátěry.  Chata na přehradě byla předána zpět  k disposici  výboru těl.jednoty Spartak  
I.b., protože odbor nemá prostředky ani kapacitu objekt, který je ve velmi špatném stavu 
zrekonstruovat. Činnost mládežnických oddílu je pravidelná. a úspěšná. Letní tábor pod Landštejnem 
proběhl velmi dobře. Výstavba a jeho likvidace byla provedena našimi členy.  Stav členské základny 
na konci roku byl 214 členů. Z toho bylo 44 mládeže.

R o k   1978

Začátkem roku jsme opět vypravili autobus na akci „Po stopách zlaté lyže“ A protože sněhové 
podmínky byly dobré,pohybujeme se hodně na lyžích  ještě koncem února při přejezdu Žďárských 
vrchů při memoriálu Z.Lenharta.  100JKm se odehrálo u Muchovy boudy a náš odbor tam 
reprezentovalo 82 účastníků. Běhen roku se uskutečnilo několik zápočtových cest. Mládežnický tábor 
byl postaven pod Landštejnem. Jeho krásné polohy využila i velká skupina dospělých. Rok jsme 
zakončili samozřejmě štěpánskou vycházkou  ukončenou na chatě u Sáńků v Útěchově. Provoz i nutné



práce na chatě Mengusovce zajišťovali naši členové.dvakrát se musela opravovat provizorní 
vodovodní přípojka, Přechod na polní cestě byl proto zakopán až do hloubky 1m. Byly vyrobeny 
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okenice a opraveny dosud suché záchody. Na Vojtěchově byla dokončena vnitřní elektrická instalace a
obložena kadibudka půlkulatinou.Stav členské základny  je 218 členů.Z toho 40 členů mládež. 

R o k   1979

Tento rok je ve znamení výročí. Odbor dosáhne 25 let svého trvání  a TJ Spartak  60. výročí od 
založení. Rok byl zahájen Novoročním výstupem na Babí lom. Během dne se stal nevídaný jev. 
V časných ranních hodinách lilo jako z konve. Během dopoledne se rozjasnilo, ale udeřil prudký mráz,
který během asi tří hodin dovedl stlačit teploměr až na minus 18 stupňů. Hrůza nás jímala. 
Využíváme sněhových podmínek a jedeme s autobusem opět na „Stopu Zlaté lyže“. 23.-25.2. běžkaří 
vetší skupina okolo Javořice. 19.4. byla uspořádána slavnostní schůze v hotelu Slovan k 25 výročí 
odboru, zároveň s výstavkou. V neděli 25.4. tradiční  hvězdicový výlet do Skryjí, místa naší první 
vycházky. Sešlo se nás 65.  V květnových volných dnech mototuristé vyjeli na Slovensko a pěšáci na 
Náchodsko. 12.-15.7. se konal v Mariánském údolí  IV. celostátní sraz turistů. Srazu se zůčastnilo 16 
členů a několik přímých pořadatelů. Provoz v Mengusovcích  jako vždy byl zajištěn našimi 
pracovníky. Po dobudování stálé vodovodní přípojky byly provedeny nové přívody a rozvody 
v budově,úprava umýváren  a řada dalších nutných prací. Dokončení zajistila týdenní brigáda 
v listopadu. Také jsme zajistili vybudování a likvidaci tábora pod Landštejnem. 30.listopadu se 
uskutečnil slavnostní aktiv TJ Spartak k 60. výročí založení. Byl to husarský kousek  ZRTV a  odboru 
turistiky. V hlubokém období normalizace jsme si dovolili vzpomenout zakladatelů. Byl to SOKOL 
Brno IV. Oficielní pozvánka nesla text: „TJ Spartak si Vás dovoluje pozvat na slavnostní aktiv k 60. 
výročí založení. Na slavnostním aktivu v hotelu Slovan vzpomenou bývalí hráči a funkcionáři Sokola 
Brno IV, Sparty Brno a TJ Spartak 60 let úspěšné práce a representace  tělovýchovné jednoty.“/Sparta 
Brno byl fotbalový klub, který byl také sjednocen/ Na aktivu byli dekorováni zlatou medailí M. 
Jurásková-Svobodová,K. Quitta,K. Saňka, M. Uchyhtil st.,R.Vlčková, J. Vlček a J. Bílý.
Všechna výročí nás nevyvedla z míry. Práce  odboru normálně pokračovala.Členská základna 
vykazovala koncem roku 243 členů, z toho 58 mládeže.  
.                                    

R o k   1980

Zima nás zastihla plně připravené. V lednu 11.-13.  vyjelo 21 účastníků do okolí Mrákotína a Javořice,
poté plný autokar po stopách Zlaté lyže a  do třetice 1.-3.2. opět autokarem přejezd Rychlebských hor.
Běžkařskou sezonu zakončilo 21 účastníků 29.2-2.3. v Polničce. Pod Drátničkami se uskutečnil zimní 
spartakiádní turistický sraz. Náš odbor dojel opět vlastním autobusem a dalších 8 členů se zůčastnilo 
dvoudenního přejezdu. Činnost pokračovala výlety a vycházkami. By l uspořádán první ročník her pro
mládež na přehradě pod názvem „Cestami hrázného Frant. Šikuly“.Akce se konala na počest záchrany 
brněnské přehrady hrázným, před  zničením  nacistickými vojsky. Zahájeny byly také exkurze po 
památkách města Brna, které byly hojně navštěvované. V květnu putovala 14člená skupina 
v Orlických horách 25.-29-6. jsme se zúčastnili spartakiádního srazu v Praze na Džbáně.Pobyt jsme 
využili k důkladné prohlídce matičky Prahy, protože doprava ve městě i vstupy do objektů byly pouze 
na účastnický odznak. Jedinou naší povinností byla účast v průvodu. Na podzim se uskutečnil 
autokarový zájezd do Orlických  hor a za účast na Spartakiádě jsme pro odbor a ZRTV  zorganizovali 
zájezd do Berlína. Samozřejmě, že jsme také zajišťovali vlastními silami provoz v Mengusovcích.Z 
mnoha prací, které zde byly provedeny  uveďme alespoň dobudování pokojíků v přístavku, čímž se 
zvýšila kapacita. Hlavně se o to svou neúnavnou prací zasloužil Arnošt Till. Stavěli  jsme také stanový
tábor pod Landštejnem,kde se vystřídaly dvě skupiny  naší mládeže a jedna skupina dospělých. Závěr 
bohatého roku se neobešel bez Štěpánské vycházky a posezení v Útěchově na chatě u Sáňků.Stav 
členské základny je 250 členů, z toho 62 mládeže.



)
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R o k  1981

Novoroční výstup na Babí lom se konal za skoro jarního počasí.V polovině ledna ale  na dvoudenním 
zájezdu v Lukách n/Jihlavou je již sněhu přehršle a pořád padá a my škrabeme a mažeme.Stopa Zlaté 
lyže s plně obsazeným autokarem je již na dobrém sněhu. Hned v lednu jsme začali s novou činností.- 
Vycházkami rodičů s dětmi. 21.-22.2. autokarový zájezd na běžky na Čeřínek, s ubytováním 
v Kostelci u Jihlavy.Vítání jara bylo v Babicích n/Svit. Naše účast byla v počtu 71 duší.Velikonoce
 ztrávila skupina dospělých i mládeže v Jevišovicích. 13.-20.6. se uskutečnilo putování středočeským 
krajem  a v červenci  další etapa Kraji ČSR a to Železné hory. 4.-16.8. mototuristé brázdí Slovenskem,
kdežto cyklisté10.-24.8. Jižní Čechy.Provoz v Mengusovcích proběhl bez závad a bylo provedeno 
další vylepšení pro pohodlí ubytovaných. Také  probíhala běžná údržba Vojtěchova.V prázdninových 
měsících byl postaven mládežnický stanový tábor.
N začátku roku , a to 22.1.1981 byl na výroční konferenci zvolen nový výbor ve složení: předseda 
Jiří Bílý, místopředseda Vladimír Pajer a členové Vladimír Andrášek,Ing.Jan Biloš, Marie Jurásková-
Svobodová,František Kolek,Karel Saňka,Břetislav Janáček, Jaroslav Milion,Emilie Saňková a Arnošt 
Till.

R o k  1982

Dalo by se říct, že letošní rok je rokem dálkových jízd na běžkách a turistických  pochodů. 6.-7.2. 
autokarem dokončujeme serii běžkařských zájezdů  do okolí Javořice.  Zůčastnili jsme pochodu 
„Hodonsků dúbravů“ i „Slováckými vinohrady“/spíš od bůdy k bůdě. 2.7-11.7. etapového pochodu 
„Zemí zamyšlenou“t.j. od Blatné přes Písek,Zvíkov až do Milevska. V měsíci srpnu jsme okupovali na
14 dnů naši chatu v Mengusovcích. V září byla dokončena zápočtová cesta  Sázavou a na podzim  se 
uskutečnil dvoudenní autokarový zájezd  Hostýnskými vrchy. Samozřejmě, že jsme také prováděli 
pravidelnou činnost nedělních výletů a vycházek. Zajistili jsme letní provoz v Mengusovcích  a 
podíleli se brigádnícky na  údržbě a úpravě. Vojtěchov žil svým poklidným životem . Velkého 
úspěchu v turistickém závodě mládeže dosáhli členové oddílu mládeže TOM, když hlídka dívek Hana 
Čadová a Iva Bílá, skončila  v krajském přeboru na druhém místě a hlídka hochů Petr Přikryl a 
Richard Chábek zvítězila v československém finále v Chebu. 28.6-8.8. se uskutečnil letní stanový 
tábor mládeže pod Landštejnem. Postavení a likvidaci zajišťovali jako každoročně členové odboru. Je 
potěšující, že si mládež vede zdatně. Bohužel se nedaří rozšiřovat řady. Přes veškerou snahu nábor 
nových dětí vázne.  
Stav  členské základny ke konci roku je 240 členů. Z toho je 65 členů mládeže. 

R o k    1983

6. ledna  byla výroční schůze, na které byl zvolen nový výbor odboru ve složení: Jiří Bílý – předseda a
členové Ing Jan Biloš,Břetislav Janáček, František Kolek, Eduard Krištof, Emilie Saňková, Jaroslava  
Strnadová, Arnošt Till, Marie Jurásková-Svobodová. 
Tradičního výstupu na babí lom se zůčastnilo 26 členů. V lednu také pokračovaly procházky po Brně, 
pod vedením Aloise Večeři. 13.2. zdolali běžkaři autokarem Beskydy. 
Bohužel dne 6.3.  po kratší těžké nemoci opustil naše řady Miloslav Uchytil st. v nedožitých 61 letech.
Byl dlouholetým cvičitelem. Nositel mistrovské třídy. Bohužel titul „Mistr turistiky“ in memoriam mu
nemohl být  udělen. Mnoho roků vedl úspěšně  náš oddíl mládeže. 
27.3. Vítání jara na Býčí skále se z našeho odboru zůčastnilo 50 členů. Velikonoce prožila menší 
skupinka na Kysuciach. V květnu byly hrátky „Cestami hrázného Fr. Šikuly za účasti 265 dětí.6.-9.5 
jsme putovali Slepičími horami. 3.-5.6. mototuristé si vyjeli za rozkvetlou Malou Fatrou.Koncem 



června zápočtová cesta Jizerské hory a  5.-17.7. se uskutečnilo putování středočeským krajem 
s ukončením na celostátním srazu turistů na Konopišti.Menší skupinky pak putovaly po Rudohoří a po
Vys. Tatrách. V září byl autokarový zájezd  na Slavonicko, se zasvěceným výkladem manželů 
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Sedlářových.  Konec roku 9.-11 12.  jsme zasvětili autokarovému zájezdu na běžky do oblasti 
Jeseníku. 
Provoz i obsazení Mengusovců probíhalo bez velkých výkyvů, samozřejmě s obvyklými brigádami. 
Na Vojtěchově probíhalo natírání chaty, úpravy a úklid také v několikadenních brigádách.
 V měsíci říjnu  uspořádal městský výbor ČSTV cyklistické orientační závody. Závodu se zůčastnili 
naši členové  ve všech kategoriích od žáků až po seniory se umístili na předních místech a  v celkovém
hodnocení odbor turistiky Spartak 1.brněnská zvítězil. Buď jim za to chvála.
Na výročníschůzi byl zvolen výbor v tomto složení: předseda Bílý Jiří  členové Biloš Jan Ing.,Janáček 
Břetislav, KolekFrantišek, Krištof Eduard, Saňková Emilie, Strnadová Jaroslava, Till Arnošt a 
Jurásková-Svpobodová Marie.

Rok  1984

Letošní rok je významný tím, že právě oslavíme 30 leté trvání nepřetržité činnosti. Oslavy probíhaly 
neokázale. Jednak byla uspořádána vzpomínková setkání zakládajících  členů a pamětníků a jednak 
setkání v místě prvního výletu ve Skryjích. Celoroční činnost byla probíhala velmi intenzivně. 
Tradičním Babím lomem, pak následně autokarovým zájezdem na běžky do Jeseníků.Uspořádali jsme 
druhý ročník přejezdu Vsetínských vrchů a vítali jaro ve Vev. Bitýšce. 17.-30.6. jsme byli na turistické
rekreaci ROH   Hruboskalsko a Jizerské hory. Naše členy také zaujal  DEP Východním Slovenskem. 
Samozřejmě celý provoz vč. zahájení i ukončení v Tatrách byl zajištěn našimi členy. Nakonec v tomto
roce oslavili 60 let   společně dva velmi aktivní Vláďové: Pajer a Rosol. Mládež pracuje ve dvou 
oddílech TOM. A to dívky „Žluté kytky“ a hoši „Mravenci“.Během roku uspořádali výcvik na lyžích 
v Nízkých Tatrách a mnohé výpravy. Aby jsme se nenudili, tak nám státní statek v Bystřici pod 
Landštejnem  dal  na jaře výpověď z našeho tábořiště s odůvodněním, že místo potřebuje pro svoje 
děti. Neustoupili ani po několikerém  osobním jednání. Nic tam ale neuspořádal. Při jednání na NV 
jsme se ale mezi řádky dozvěděli,že jsme v pohraničním pásmu, což je nevhodné a může docházet 
k podrobné znalosti terenu. Tím nám nastaly obrovské komplikace, protože jsme museli jednak hledat 
provizorium pro letní činnost mládeže a jednak jsme museli přesunout a odstěhovat táborový materiál.
Bylo to velmi náročné. S vypětím sil jsme to zvládli. Náhrada za letní tábor byla provedena pobytem 
na Vojtěchově a v Mengusovcích.
K 31.12. má naše členská základna 240 členů.. Z toho je 189 dospělých, 14 dorostového věku a 37 
žáků a žákyň.

ROK   1985

Letošní rok je rokem Spartakiádním. Začíná samozřejmě výstupem na Babí lom za naší hojné účasti. 
Začátek roku byl trochu skoupý na sníh a tak všechny vycházky byly spíš kombinované než čistě 
bežkařské. Celostátní  zahájení turistické sezony 100 jarních kilometrů je letos  v sobotu23. března  na 
Děvíně na Slovensku. Na tuto akci jsme uspořádali autokarový zájezd s prohlídkou Bratislavy. 
V neděli potom bylo zahájení v Brně a to v Ořechově, kde jsme měli celkem 60 účastníků. Ve Sport-
turistu se nám po víc jak ročním snažení povedlo uhrát autokarový zájezd do Rakouska ve dnech 4.-8. 
dubna. Vedoucím byl Josef Přidal a z odboru se ho zůčastnilo  42 členů. Ve dnech 26.-30. června byla 
naše početná skupina v Praze na Spartakiádě. Ubytování bylo na Džbáně ve vlastních stanech. Počasí 
nebylo na jedničku, ale dalo se vydržet. Prohlídka Prahy stála zato. 13.-21.7. jsme zahájili účast na 
dálkovém etapovém pochodu „Okolo ČSR“.Pochod je rozdělen na 6 etap /t.j.roků/ v podstatě po 
hranicích republiky. My jsme zahajovali v západočeském kraji. Celý provoz v Mengusovcích vč. 
brigád probíhal celkem standartně. Také Vojtěchov byl plně využit. Konec roku byl samozřejmě 
zakončen tradičně Štěpánskou vycházkou.

ROK  1986



Brněnští turisté nemohou uvítat Nový rok nikde jinde než na Babím lomě. A neobejdou se bez naší 
hojné účasti. Tradiční lyžnický autokarový zájezd „Paprsek“ s ubytováním v Jeseníku se uskutečnil za
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dobrého počasí. Jarní akce, „Cestami hrázného Fr. Šikuly“proběhla za účasti 400 dětí. V tomto roce 
buchl Černobyl a právě od 30.4. do 11.5. Jura Bílý.Petr Lonč a Eda Krištof  absolvovali zápočtovou 
cestu na kolech povodím Dunaje. Ale vydželi i  záření. V době 22.6 – 28.6. se nám podařilo získat 
turistickou rekreaci ROH na Čeňkově pile. Bylo nás tam  29.  Také se pokračovalo v DEP „Okolo 
ČSR“ , větev severomoravská v době 13.-19.7.
Provoz Mengusovce byl samozřejmě zajištěn plně našimi pracovníky. I když jsme předložili podle 
požadavků plány na přestavbu, ONV Poprad nepovolil žádné stavební práce. Takže množství 
vynaloženého úsilí je opět  v nenávratnu. Proto se provedly jen práce, související s údržbou a 
odstraněním nedostatků. Také na Vojtěchově se provedly úpravy a opravy,takže majetek je v dobrém
 stavu. K 31.12. měl odbor 267 členů. Z toho je 211 dospělých, 16 členů dorostového věku a 40 žáků a
žákyň.

ROK  1987

Je to až k nevíře, ale letošní výstup na Babí lom se uskutečnil za pěkného, slunečného a skoro jarního 
počasí. Za předcházející týden sníh úplně zmizel. Protože nebylo v Jeseníkách ubytování, tak se 
pravidelný zájezd na běžky uskutečnil na Vysočině s ubytováním ve Sněžném a byl také prima. Vítání
jara v tomto roce proběhlo na trasách „Brněnské podkovy“. Na „Hrázném Šikulovi“ se sešel letos 
rekordní počet ,410 účastníků. 7.-19.7. putujeme na DEP na celostátní sraz turistů v Mostě.10.-21.7 se 
pokračuje v DEP“Okolo ČSR“ a to východočeskou větví. 12.-21.9. Pod vedením P.Lonče  se 
uskutečnil zajímavý zájezd do Jugoslavie. Ubytování a pobyt probíhal po celou dobu na malé výletní 
lodi. 24.-31.8. byla  také skupina našich členů na naší základně  v Tatrách. 
Velkým úspěchem pro náš odbor je, že Břetislav JANÁČEK  získal titul mistra turistiky  a 
Jiří  BÍLÝ a Arnošt -Alois TILL  byli jmenování mezi 10 nejlepších cvičitelů města Brna. 
Mengusovce jsou jako vždy zajišťovány našimi členy. Velký problem nastal při zajišťování materiálu 
na rekonstrukci soc. zařízení. Po mnoha peripetiích jsme sehnali potřebné peníze, nedostali jsme na 
Slovensku materiál koupit a budeme jej muset dovážet draze až z Brna. Mládežnický oddíl pracuje 
pravidelně. Vyvrcholením byl letní tábor u Horních Kounic. Bohužel, vlivem počasí se změnil v jedno
bahniště. Díky zkušenosti a obětavosti vedoucích však proběhl bez dalších závad. K 31.12.1987 má 
odbor  celkem 261 členů. Z toho je  206 dospělých, 14 dorostového věku  a 41 žáků a žákyň.    
 
   
ROK 1988

Je hezké, když se na Babím lomě sejdou na začátku roku známí, popřejí si zdraví a popovídají si o 
turistice. Letos nás vyšláplo na vrchol 35 přesto, že bylo velmi teplé počasí, bez sněhu, ale zato
 s velkou mlhou.30. a 31. ledna jsme si zajeli autokarem na Zimní sraz turistů do Deštného.Kolem 
Brna, ale i na Vysočině jsme si letos sněhu neužili. Chodilo se vesměs pouze pěšky.Vítání jara se 
uskutečnilo na Šmelcovně. Byla nás opět horda. Celkem 61.Víc než polovina účastníků ušlapala ze 
Zastávky do Čebína 28Km. Letos bylo různých srazů s naší účastí trochu víc. 27.-29.5 se uskutečnil 
městský sraz ve Sloupě a 10.9. krajský sraz turistů na Tálském mlýně. 9 členů OT pokračovalo 
v DP kolem hranic ČSR a získalo ZC II. st. V letních měsících 2 skupiny byly vMengusovcích.Raritou
byl toulavý medvěd na magistrále k Popradskému plesu, který se hrubým  způsobem dožadoval 
dobrot. V Mengusovcích před sezonou byla postavena brigádnicky nová dílna a šopa na uhlí. Sezona 
pak proběhla bez závad 14.-24.8. se rekreovali  prarodiče s vnoučaty v Polničce v počtu 22. 
A konec roku jsme tradičně zakončili v Útěchově na chatě u Sáňků. Mládežnický oddíl pracuje 
celoročně pravidelně. Jako každým rokem byla uspořádána řad akcí a vyvrcholením byl letní tábor.

ROK  1989



1.leden a Babí lom je tradice. Letos nás vyšláplo na vrchol 34 Začátek roku byl skoupý na sníh. 
Chodilo se většinou pěšky. 19. března bylo Vítání jara a zahájeni 100Km ve Skryjích. My jsme toho 
využili a oslavili zároveň na tomto památném místě, kde se uskutečnil první výlet našeho odboru,
35 výročí existence. Účast byla slušná. Na třech vycházkách se sešlo ve srazovém prostoru 75 našich
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členů. Hrázný Šikula se také vydařil. Za přitomnosti manželů Vokurkových  byla účast 196 
startujících.. Krajský sraz turistů byl na Hádku. 18.6. jsme se také zůčastnili. V letních měsících jsme 
byli v Tatrách, pokračovali jsme v  DEP kolem hranic, a uspořádali jsme vícedenní zájezd na 
Kokořínsko. Několik jednodenních i vícedenních  akcí uspořádal oddíl mototuristiky. Provoz 
v Tatrách, zajišťovaný vlastními silami byl  bez závad.  Po velkých peripetiích se podařilo konečně  
oplechovat střechu celého objektu Mengusovce, upravit správcovskou místnost a vybudovat kancelář
místo sušárny. Konec roku byl opět se zpěvy na chatě u Sáňků v Útěchově. Mládežnické oddíly 
pracují pravidelně. Letní tábor se uskutečnil letos v Tatrách.  K 31.12. má odbor celkem 254 členů.
Z toho je 12 dorostu, 22 dívek a 16 hochů.   
                                                                      
ROK 1990

Rok 1990 je ale pro nás velmi důležitý. V dubnu byla znovu obnovena činnost Klu českých turistů. 
Výbor odboru turistiky TJ Spartak I. brněnská se rozhodl přihlásit k činnosti Klubu podáním žádosti o 
registraci. Této žádosti bylo vyhověno a dne 21. června 1990 jsme byli zaregistrováni v Klubu 
českých turistů pod reg. číslem 54002. To mimo jiné také znamená, že jsme byli v městě Brně 2 
zaregistrovaným odborem. Ale nejen to. Tímto dnem jsme se stali také samostatným subjektem. 
Kromě registrace se vedly neúprosné boje o majetek v TJ Spartak I. brněnská. Jednání byla velmi 
úporná, hlavně pro předsedu odboru. Nakonec se  zdařilo za přispění  některých členů výboru TJ a 
místopředsedy J. Vlčka požadavek uhájit. Stalo se tak na velmi rušné valné hromadě TJ 24. června 
1990, která převod majetku nakonec schválila. Takže 28.června 1990 jsme obdrželi písemné potvrzení
této skutečnosti, že chata Vojtěchov, chata Mengusovce a veškerý námi užívaný majetek je našim 
vlastnictvím
Přes tyto převratné události se činnost nezastavila. Obligátního Babího lomu se zůčastnilo 31 členů. 
Začátek roku byl chudý na sníh. I plánované zájezdy se odchodily pěšky. Ba dokonce lyžařský
maraton se odšlapal.Až koncem února jsme se trochu povozili. Celostátní zahájení 100 jarních KM
 se uskutečnilo na slovenském Děvíně. Jeli jsme tam plně obsazeným autobusem v počtu 45 lidí. 
Městská akce 100 JKM  byla na Brněnské podkově se startem v Řečkovicích. Velikonoce jsme strávili
u Srbské menšiny v NDR. V této době se zde konají zajímavé folklorní slavnosti s velkou jízdou
na koních. Další zájezd se konal koncem dubna na Hanou. Hrázný Šikula se uskutečnil až 5. května za
účasti 185 startujících.Také se uskutečnila  za naší účasti další etapa DP „Okolo hranic“. A to 
jihomoravská větev. Dvě skupiny našich členů byly na pobytu v Mengusovcích. Na podzim jsme  
vyjeli poznat Podyjí z naší i Rakouské strany. Na vycházkách byla v tomto roce celková účast
poněkud slabší. Čest zachraňovala skupin REKO pod vedením pí. Dvořáčkové. Na Útěchov se přišlo 
rozloučit s tímto rokem 20 turistů. A tak chata Sáňkových praskala ve švech. 

ROK  1991

Rok samozřejmě začal bez sněhu a na Babím lomě. Běžkařská sezona začala až v únoru.Brzy však 
přišla obleva, takže první březnové vycházky byly již na blátě. Vítání jara letos bylo u Podkomorské
myslivny za účasti 29 našich členů.V dubnu se uskutečnil zájezd do Retzu s oblíbenou Avií. V květnu
jsme jeli velkým autobusem  na trase Melk – Krems. Jedna z vycházek nás vedla uvolněným pohra-
ničním pásmem z Břeclavi do Lanžhota. Pokračovaly také procházky Brnem s Vladimírem Bártkem.
22. – 30.6. se uskutečnil  velmi úspěšný autokarový zájezd do Švýcarska  13.- 27.7. pobývali
v Mengusovcích  babičky s vnoučaty i rodiče s dětmi. 5.10.  se konal Pochod okolo Pekárny za
účasti 86 startujících. Koncem října si zopakovalo  5 našich členů oblíbený  pochod Vídeňským lesem.
Pravidelnou činnost po celý rok vykazuje po dlouhá léta skupina REKO vedené pí. Dvořáčkovou. 
Také prarodiče s dětmi pod vedením pí Sáňkové se mají čile k světu. Letos se také naplno rozběhla



cykloturistika. Rozloučení s uplynulým rokem bylo se sněhem. Ale na chatě u Sáňků bylo útulno pro 
všech 22 účastníků
Nebylo však jen všechno krásné. Areál na Štolcové dostal zpět Sokol. S novým vedením Sokola jsme 
se nemohli v žádném případě dohodnout, protože jejich představy  o fungování areálu  jsou v říši snů.
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Byli jsme donuceni tento areál opustit a hledat nové útočiště. To se nám nakonec podařilo najít až 
v soukromém domě jedné naší členky v Řečkovicích. Museli jsme proto upravit pronajaté místnosti
a veškerý náš majetek přestěhovat. Byli jsme také donuceni opustit klubovnu mládeže, kterou jsme
si vlastnoručně postavili. Mládežnický oddíl chlapců skončil činnost a přesunul se ke Skautům. Dívčí 
oddíl se rozdělil na dva. Jeden, pod vedením J. Andráškové bude vyvíjet činnost v Kohoutovicích a 
druhý, pod vedením  M. Michalíkové na Vinohradech.   
Na výroční konferenci byl zvolen nový výbor ve složení: předseda Skalický Milan, členové Bílý Jiří, 
Dvořáčková Marie, Janáček Břetislav, Jurásková-Svobodová Marie,Krištof Eduard, Lonč Petr, Ing 
Peer Václav ,Saňka Karel, Šlorová Jana, Till Arnošt, Uchytil Miloš,Weberová Marie

ROK 1992
Na tradiční Babí lom se vypravilo 20 členů. V lednu nebyl sníh a tak všechny vycházky byly jen pěší.
Teprve  začátkem února jsme se svezli na běžkách na Vojtěchově a kolem Nového Města. 22.3. bylo
Vítání jara na Réně za účasti našich 35 turistů. 11.4. se uskutečnila akce Cestami hrázného F.Šikuly.
Letos se sešlo kolem 100 dětí. Zahájení se zůčastnili manželé Vokurkovi. 23.-24.5 se uskutečnil
autokarový zájezd do oblasti Moravské a Rakouské Dyje. 2.-6.7. jsme odjeli s autokarem do 
Rakouska,
oblasti Hochschwab. 11.7. jsme absolvovali letní sraz turistů v Bojkovicích. 26.7.-2.8. jsme se toulali 
opět s atokarem po obou stranách Šumavy. Pochod okolo Pekárny 3.10. nebyl organizačně zvládnut,
takže se skupina 20 turistů vydala jen na jednu improvizovanou trasu.. I tento rok jsme zakončili na 
Štěpána v Útěchově na chatě Sáňkových. Cyklisté se v tomto roce rozjeli a uspořádali několik 
úspěšných vyjížděk autokarem do povodí Dunaje. Babičky a prarodiče s dětmi vyvíjely také celoroční 
činnostza dostatečného zájmu dětí i dospělých. Skupin REKO s pravidelnou přesností a s velmi 
dobrou účastí celoročně pořádala jak pěší vycházky, tak také návštěvu bazénu s plaváním. Provoz v 
Mengusovcích  i na Vojtěchově proběhl bez větších problémů a byl zajištěn našimi členy. 

1993
Turistický Nový rok zahájilo 32 členů na Babím lomě.Začátek roku byl opět slabý na sníh. Teprve 
koncem ledna  napadl. Skutečně nás na našich vycházkách potrápil až  začátkem března. Vítání jara 
bylo v  přírodním parku Říčky. Naše účast byla 45 turistů. 17.4. již vyjeli naši kolaři s autokarem, aby
pokračovali v cestách kolem Dunaje. 10.-12.4  byl zájezd na Opavsko. Také Šikula se 1.5. vydařil a 
skoro 100 dětí si vyzkoušelo dovednost v připravených hrách. 22.5. zajel autokar hlavně s rodiči a 
dětmi do Vídeňského Prátru. 1.-6.7. jsme se toulali opět s autokarem po Solné komoře v Rakousku. 
28.10. jsme byli na velmi úspěšném zájezdu Po stopách T.G.M. Kromě větších akcí, pokračovala 
pravidelná činnost každou sobotu a neděli. Také provoz Mengusovce i Vojtěchov zajišťovali naši
členové. Kromě pravidelné činnosti se však na přelomu roku 92/93 opět stěhovalo. A to z Řečkovic do
pronajatých prostor na Auerswaldovu 3. Zároveň také v tomto roce byla ukončena spolupráce
s TJ Spartakem I. brněnská a musí se zajistit veškeré náležitosti /t.j.samostatné účetnictví,bankovní
účet,převedení majetku, atd/.Také jsme zjistili, že oddíl TOM vedený Michalíkovou přestal pracovat 
již v předcházejícím roce. Oddíl TOM vedený Andráškovou pracoval po celý rok úspěšně.Přesto, 
koncem tohoto roku ukončil  činnost pro pracovní zaneprázdnění vedoucí. Práce výboru musela být 
reorganizována, protože předseda Milan Skalický písemně oznámil, že od 1.4. je pracovně velmi 
vytížen a nebude schopen zajišťovat všechny úkoly. Proto byl ustanoven výkonný sekretář odboru, 
kterým byl zvolen Jiří Bílý.

ROK 1994
Velmi významný rok. 100 let od vzniku české turistiky v Brně. Hlavně však 40 let od založení našeho 
odboru turistky. Ta výročí zavazují. Jako vždy předsevzetí jsme stvrdili na Babím lomě. 26.ledna se 



konala slavnostní konference a volby nového výboru. 23.3. se uskutečnila beseda se zakládajícími a 
dlouholetými členy /i bývalými/  s předáním pamětních listů. Celoroční činnost byla opravdu 
pestrá.Kromě pravidelné výletové činnosti všech skupin se uskutečnily 4 cyklistické zájezdy 
s autokarem do Rakouska a další autokarové zájezdy do Prahy,Mariazell,Vídeňského lesa, 5 denní 
vysokohorská turistika v Rakousku, 8 denní  s pobytem na Istrii. Také se uskutečnil týdenní pobyt 
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v Tatrách. Mimo této činnosti se pracovalo na zvelebení chaty Vojtěchov a také chaty 
v Mengusovcích. Ještě se nesmí zapomenout , že byl zajištěn plný letní provoz našimi členy.
Na výroční konferenci byl zvolen nový výbor ve složení: předseda Krištof Eduard, členové Bílý Jiří, 
Floriánová Jarmila, Kilián Jan, Lonč Petr, Obr Vlastimil, Saňka Karel. Na konci roku měl odbor 
celkem 178 členů.
                                                            
ROK 1995
Skoro jarní počasí vylákalo k 50 našich turistů na Babí lom. V lednu ale na Vysočině byly dobré 
podmínky pro naše vyjížďky. Zato březnový zájezd na Semmering byl zrušen, pro nedostatek sněhu
První jarní výšlap oblasti se letos uskutečnil za naší účasti v Tišnově. 22.4. se vydali naši cyklisté opět 
do Rakouska. O den později se za dobré účasti dětí i dospělých uskutečnil Hrázný Šikula. Celoročně 
probíhala vycházková činnost. Cyklisté se činili a běhenm letošního roku  uspořádali 6 zájezdů do 
Rakouska. Další zájezdy byly uspořádány do Oderských vrchů,Mariazell, 8 denní severní Italie 
Caorle, 8 denní Tyrosko, Na Svatou horu a 3 denní vlakem na Kružberk. Běžné problemy provázely 
provoz v Mengusovcích. Koncem roku a to. 12 října došla zpráva, že zemřel náš dlouholetý, 
zasloužilý člen, Páter Arnošt  Alois Till. Se svým skautským oddílem přešel  do odboru turistiky po 
opětném zrušení této organizace v 70.letech. Oficiálního vedení našeho TOM se musel vzdát po 
anonymním udání, že je kněz a následném zásahu stranických orgánů. Mnoho času  věnoval úpravě a 
zvelebení chaty v Mengusovcích.

ROK 1996
 Letošní Babí lom byl na sněhu a ledu. Přesto přišlo 36 členů. Sníh držel velmi dlouho, takže jsme si 
užili výletů na běžkách. Dokonce i  na Vítání jara na Šmelcovně se 40 našich účastníků brouzdalo 
čerstvě napadaným sněhem. Zato Hrázný Šikula 27.4. byl za krásného jarního počasí. Vycházková 
činnost probíhala po celý rok plynule. Výletovalo se nebývale čile autokary. Cyklisté vyjeli 8 krát
do Rakouska. Dalších 7 poznávacích zájezdů bylo opěšalých. Z toho 18.-22.4. jsme navštívili  
Holandsko a 28.6-5.7. Štýrsko.

ROK 1997
Tento rok začínal netradičně se sněhem. Dokonce kromě pěších, dojeli na Babí lom 3 naši účastníci na
běžkách. Sněhová nadílka nám umožnila se vyřádit na běžkách jak v okolí Brna, tak i na Vojtěchově.
Na první jarní výšlap na Ivančicko od nás došlapalo  přes 50 členů i když bylo ještě chladno.
Zato Šikula již byl za slušného počasí.V tomto roce se opět uskutečnila řada zájezdů jak doma, tak i do
zahraničí. Cyklisté uspořádali 3 zájezdy do Rakouska. Pěší pak 4 zájezdy v tuzemsku a 2 do 
sousedního Rakouska. 21.-29.6. jsme se toulali na Podkarpatské Rusi ,18.-31.8. se zase koupali na 
Makarské. Kromě toho se uskutečnily 2 zájezdy do Mengusovců. Výlety a vycházky se uskutečňovaly
po celý rok plynule. Provoz Mengusovce se odvíjel jako vždy a byl zajištěn plně našimi členy, kteří po
celý provoz zajišťovali veškeré práce. Pochod Okolo Pekárny se uskutečnil opět na Velké Klajdovce.
Hospoda byla zavřená,start musel být proveden u zastávky autobusu. Také účast nebyla valná. 
Musíme velmi vážně uvažovat o přeložení do Mariánského údolí. Konec roku byl završen jednak 
předvánoční vycházkou se saunou  a jednak tradičním štěpánským posezením.
     
 ROK 1998
Podle záznamů jsme již po devatenácté vyšplhali na Nový rok na Babí lom.Zima byla opět nijaká a tak
některé vycházky plánované na běžkách jsme odšlapali.29.ledna byla výroční schůze, na které byl 
zvolen nový výbor s předsedou Vlastimilem Obrem. Bohužel, než se mohl nový předseda ujmout své 
funkce, náhle zemřel 11.února. S tímto dlouholetým členem jsme se rozloučili 18.2. v obřadní síni 



krematoria. Po velkém jednání byl předsedou na příští období zvolen Jura Bílý. A práce musela jít dál.
Kromě pravidelných vycházek a výletů po celý rok byly uspořádány3 cyklozájezdy do Rakouska, 4 
pěší zájezdy jednodenní,  3 vícedenní /Kraj spisovatelů, vých. Slovensko,Krkonoše/,týdenní pobyt na 
Jadranu a zájezd na sraz KČT do Jílového. Jarní Km jsme přivítali na Mohyle Míru. Šikulu 
absolvovalo na 60 účastníků.Poprvé jsme také uspořádali společný Šmajd v Ketkovicích. Bohužel,dvě 
skupiny, které vyrazily na trasy se v cíli časově minuly. K 30 výročí chaty Mengusovce byla 
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uspořádána vzpomínka v Klubovně Brno-Sever s diapozitivy, fotkami i povídáním. Pochod okolo 
Pekárny byl přesunut do Mariánského údolí a zároveň byl zařazen jako poslední výšlap Jihomoravské 
 oblasti. Přes velmi nepříznivé počasí se sešlo 50 pochodníků. Na Vojtěchově byla položena nová 
střecha. Konec roku samozřejmě jsme zakončili za zpěvu a pojídání dobrot u Sáňků v Útěchově.
Na výroční konferenci byl  29.1.1998 zvolen nový výbor ve složení: předseda Obr Vlastimil, ten ale 
11.2.1998 náhle zemřel. Na mimořádné výborové schůzi 12.2..1998 byl zvolen předsedou Bílý Jiří
členové Kilián Jan, Juránková Jiřina, Kovařík Jan, Lonč Petr, Steinová Eva, a kooptována Benešová 
Iva. Na konci roku měl odbor celkem 255 členů. Z toho 18 mládeže. 
                                                                   
ROK 1999
Na Nový rok padla již ta očekávaná dvacítka našich výstupů na Babí lom. Bylo nás 31. Další skupina 
byla mezi svátky na Vojtěchově. Ale i po celý leden a část února byl Vojtěchov vytížen. V březnu se 
uskutečnil první letošní zájezd a to do Čalova. První jarní výšlap byl 21.3.  u bývalé útulny KČT na 
Macoše.  Výročí 45 let trvání odboru jsme oslavili jednak slavnostní schůzí, na kterou jsme pozvali i 
kdysi aktivní turisty a 11 dubna jsme se vydali do Skryjí, kde byla první historická vycházka. hrázný 
Šikula se vydařil s účastí 51 dětí a 37 dospělého doprovodu. Výletová činnost byla po celý rok 
pravidelná. Také zájezdová aktivita nepolevila. Cyklisté uspořádali 2 zájezdy – Slovensko a 
Rakousko. Ostatních pak kromě již zmíněného Čalova bylo ještě 7. Týdenní výjezdy byly dva. A to  
Slovinsko a Šumava. 13 členů odboru se čváchalo také na Jadranu. Letos jsme také našli pomník 
posledního vlka, zastřeleného na Vysočině. Pekárna se konala opět za nepříznivého počasí. Sezona 
v Mengusovcích proběhla bez závad, díky obětavé práci našich členů. Poslední šmajd se uskutečnil 
v Předkláštěří. Bohužel, nepochopením majitele podniku jsme byli rozstrkáni po několika místnostech.
Během roku pokračovala také oblíbená řada exkursí po památkách a výstavách. A konec roku jsme 
oslavili jednak na chatě u Sáňků a také na Vojtěchově.    

ROK 2000
Láme se tisíciletí a na Babím lomě se málem lámaly na kluzkém terenu nohy. Práce odboru pokračuje 
v obvyklém tempu. Vycházky, výlety každou sobotu i neděli, jednou za měsíc exkurze na výstavy 
s výkladem Dr. Sedlářové. Také spolupráce s tělesně postiženými dětmi a jejich doprovodem  zdárně 
pokračuje. Podařilo se nám obnovit pomníček „Posledního vlka Vysočiny“. Na základě naší 
dokumentace je k němu vyznačena žlutě značená cesta. První jarní výšlap byl tentokrát na Pernštejně, 
samozřejmě s naší účastí.Hrázný Šikula za krásného počasí byl zahájen za účasti dcery pí.Vokurkové i
jejího syna MUDr Vokurky. Dětí bylo 38 a rodičů cca 20. Zájezdová činnost byla v obvyklém počtu. 
Cykloturisté vyjeli 2krát do Rakouska. Jednodenních zájezdů bylo celkem 6. Týdenní zájezdy byly 2 a
to Mengusovce a Broumovský výběžek. 10 členů se opalovalo v Řecku. Provoz Mengusovce byl jako 
vždy  zajištěn obětavým úsilím našich členů.  Pekárna letos byla za krásného počasí za účasti 115 
pochodníků. Zůčastnili jsme se také Euroranda 2000. V říjnu proběhla první vycházka za „Posledním 
vlkem“. Společný šmajd našel konečně slušné místo v Lomnici u Tišnova, kde nám vyšli ochotně 
vstříc. Podařila se nám také zajistit prohlídka zámku. Konec roku jsme tradičně zakončili na 
Vojtěchově i na chatě u Sáňků.

 ROK 2001
V první den třetího tisícíletí 33 našich členů vystoupalo na Babí lom.Letošní sněhové podmínky byly 
velmi dobré  a tak vyjížďky i pobyt na Vojtěchově přály běžkařům. Ještě  4. března jsme se svezli na 
Křížanovsku. Zato První jarní výšlap oblasti na Babí lom byl nevlídný. Také 8.dubna na Otvírání 
studánek pršelo.Takže prvnímu ročníku pršelo štěstí. Kolem sta účastníků se sešlo 22.dubna na akci 
Cestami hrázného Šikuly. Letošní rok je ve znamení EURORANDA. Je to mezinárodní akce, která jde



napříč Evropou. První trasy v Beskydech se zůčastnilo 14 členů. 8.května 45 členů pokračovalo na 
další trase v Jeseníkách . 6.června se zůčastnilo 6 členů trasy v Rakousku.Kromě toho bylo 6 
jednodenních autokarových zájezdů a další 3 vícedenní pobytové akce. provoz v Mengusovcích  byl 
zvládnut bezproblémově. Na Pekárně se objevilo 156 pochodníků.Je samozřejmé, že po celé období 
pokračovala pestrá a pravidelná činnost na výletech a vycházkách.A to jak pěších, tak i cyklo. Také 
exurze s výkladem Dr Sedlářové byly hojně navštíveny. Poslední šmajd byl začátkem listopadu 
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v Lomnici u Tišnova za hojné účasti. Konec roku a tradiční Štěpánská se tentokrát uskutečnila v naší 
klubovně.
 
ROK 2002
Také za naší účasti se uskutečnilo 30. výročí novoročního výstupu na Babí lom. Zima byla celkem 
nevlídná a tak také dva pobyty na Vojtěchově i plánované vyjížďky na běžkách se odehrály většinou 
pěšky. 46 našich členů se zůčastnilo Prvního jarního výšlapu za mizerného počasí tentokrát na 
rozhledně Podvrší u Veselice na blanensku. Zato 7.4. na Otvírání studánek byl napadaný sníh.Přesto se
sešlo opět 40 účastníků. Šikula se uskutečnil za krásného jarního počasí a přilákal 60 soutěžících.
V květnu nás zaskočila smutná zpráva, že nás náhle opustil náš dlouholetý  aktivní člen,obětavý 
pracovník, orientační běžec a dlouholetý předseda Spartaku, Honza Vlček. 
Krátkodobé zájezdy se uskuitečnily3. Zahraniční byly také 3 Jednak jsme navštívili naše krajany 
v rumunském Banátu.obdivovali Korsiku  a  vandrovali na pochodech v Knittenfeldu. Také jsme týden
pobyli v Krkonoších i v Mengusovcích  Pravidelné výlety exkurze i cyklo vyjížďky byly po celý rok. 
Také zajištění provozu v Tatrách byly bez problémů. I přes vyloženě špatné podzimní počasí přišlo na 
Pekárnu 62 pochodníků. Tradiční náš Poslední šmajd byl opět v Lomnici. A konec roku, jak jinak, byl 
zakončen Štěpánskou vycházkou a posezením v klubovně.
Na výroční konferenci bylo volební období prodlouženo ještě o jeden rok a výbor pracoval v tomto 
složení: předserda Bílý Jiří, členové Kilián Jan, Juránková Jiřina, Krištof Eduard, Lonč Petr, Steinová 
Eva, Hanzlová Jaroslava 

                                                                  
ROK 2003
Bez Babího lomu není začátek roku. Bylo nás 22.Týdenní pobyt na Vojtěchově v lednu byl více pěší.
Až únorový byl plně sjízdný Otvírání studánek bylo opět pod sněhem.  První jarní výšlap byl letos 
v Chříbech na Zavadilce. Jednodenní zájezdy byly 3. Vícedenních bylo 7 a to jak pěších, tak i cyklo. 
V Zahraničí jsme byli Ve Skandinávii, u Mazurských jezer  a na Makarské.Doma pak na Jihl. vrších,v 
Mengusovcích, na Skalce a Lužických horách  Je samozřejmé, že ani jedna sobota i neděle nezůstala 
bez výletu a to jak pěšího tak i četných cyklo vyjížděk.  V týdnu také byly exurse s výkladem Dr 
Sedlářové. Provoz Mengusovce jako vždy zajišťovali dobrovolníci z řad našich členů. Letošní Pekárna
se konala za pěkného počasí. Potěšitelné je, že v letošním roce byli vyškoleni 3 vedoucí a 4 cvičitelé 
pěší turistiky,2 vedoucí a 1 cvičitel cyklo turistiky. S bohatým rokem na akce jsme se rozloučili na 
Štěpánské vycházce a posezením v družné zábavě v klubovně. Na výroční konferenci byl zvolen nový 
výbor ve složení: předseda Juránková Jiřina, členové Bílý Jiří, Kilián Jan, Krištof Eduard, Bärová 
Dáša, Steinová Eva, Hanzlová Jaroslava,Janáček Břetislav, Poláčková Vlasta. Na konci roku měl 
odbor celkem 396 členú a z toho bylo 20 mládeže.  

ROK 2004
50. výročí založení našeho odboru zahajujeme výstupem na Babí lom. Od druhé poloviny ledna byly 
příznivé podmínky pro běžkaře a také pobyt na Vojtěchově. První jarní výšlap je na Veveří,kde se také
připomíná 110 let turistiky v Brně. Dubnové otvírání Konšelovy studánky patří k tradici odboru. 
V kronikách TOM jsme objevili zápis již z roku 1983 o této akci, kterou podnikal náš dívčí oddíl.
Hlavní akcí bylo setkání 17.4. ve Skryjích, kde před 50 lety se uskutečnil první výlet právě založeného
odboru.  18.5. v klubovně  MČ Brno-Sever se sešlo 31 stávajících i bývalých členů na společné 
besedě. V červnu zase oslavila pí Dvořáčková 25 let činnosti vedoucí. 12.9. za účasti 50 členů byl na 
Vojtěchově ohalen památník členům OKČT, kteří již nejsou mezi námi. 



Všechny ostatní akce a to jak Šikula, tak i Pekárna byly ve  znamení našeho výročí. Jednodenní 
zájezdy byly 2. Vícedenní byly 4, z toho jeden na ostrov Krk. Zůčastnili jsme se také celostátní akce 
Za posledním puchýřem, která byla letos v Medlánkách. Neopomenuli jsme také vyjít tradičně 
k budoucí Menšíkově rozhledně na Hlíně. Pěší i cyklo výlety i exurse probíhaly standartně  po celý 
rok. Také provoz Mengusovců. Rok jsme ukončili Štěpánskou. Cestu ze Šumbery rozvorali lesáci tak, 
že jsme k tramvaji došli jako černá zvěř, když vyleze z kaliště. Náladu nám to však nepokazilo.
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ROK 2005
Babí lom letos absolvovalo 30 našich pochodníků.Leden byl namrzlý a klouzavý. Teprve koncem 
měsíce se na Vysočině  vytvořily podmínky zimní turistiky.Sníh nás pak trápil na vycházkách skoro 
do konce března. Otvírání studánek bylo jíž za pěkného počasí a 50 hlavé účasti.Hrázný Šikula byl 
letos poprvé koncipován bez dětských her.  1. máj jsme přivítali společnou recitací u pomníku 
K.H.Máchy. Mengusovce opět poškodili zlodějové.Lup byl chudý. Škody na majetku však značné. 
Jednodenních zájezdů bylo 7. Vícedenních také 7. Z toho 3 byly v zahraničí. A to Chorvatsko a 
Semmering a cyklo Hallstadt. Hojná účast byla také na slavnostech posledního vlka na Vysočině a 
společném setkání u památníku odboru na Vojtěchově. Poslední šmajd se letos uskutečnil v Brně-
Jundrově, v restauraci na Piavě. Prostředí nic moc a mnoho účastníků velmi brzo zmizelo.  Pravidelná 
celoroční činnost byla velmi bohatá. Činili se jak pěšáci, organizátoři exkursí, tak i cyklisté.
Mengusovce i po vloupání měly nerušený a hlavně našimi členy zajištěný provoz. Sezonu, jako 
každoročně, ukončila Štěpánská s posezením a vzpomínáním v klubovně.

ROK 2006
Letošní zima od prvního dne je bohatá na sníh. Taky výstup 25 členů na babí lom byl ve 
sněhu.Vyřádili jsme na sněhu tak, že ještě 12. března jsme byli na Vysočině. Také První jarní výšlap 
v Boskovicích  byl ve znamení sněhu a chladu.I cyklisté museli jít pěšky. Přesto, že bylo chladno, 
přišlo i přijelo na kole přes 40 členů na Otvírání studánek. Tradiční akce Hrázný Šikula se zůčastnil i 
vnuk Mudr Vokurka, který kromě toho, že sám přijel na kole, velmi hezky vzpomínal na svého 
dědečka p. Šikulu. Po celé období probíhala bohatá činnost jak pěšáků, tak exkurzí i cyklistů.Provoz 
v Mengusovcích   za přispění dobrovolné práce členů proběhl bez závad. Mohutná byla také naše 
účast v počtu 45na mezinárodní akci EURORANDO v Českých Budějovicích.  Podívali jsme se 
k rozestavěné  Menšíkově rozhledně opět pěšky i kolmo. Pekárna se letos vydařila díky krásnému 
podzimu. Zato Společný šmajd do Lomnice byl v dušičkovém počasí. Rok byl bohatý na ostatní 
aktivity. Uskutečnily se 4 jednodenní zájezdy a také 4 vícedenní. Z toho byly dva v Mengusovcích. 
Také na Vojtěchově bylo několik skupinových pobytů. Samozřejmě, že rok byl ukončen    Štěpánskou 
vycházkou s posezením v klubovně. Kromě toho také skupina turistů pobývala a slavila svátky na 
Vojtěchově. Na výroční konferenci byl zvolen výbor ve složení Juránková Jiřina předseda a členové 
Kilián Jan,Krištof Eduard,Bärová Dáša, Janáček Břetislav,Steinová Eva, Vořechovská Dana,Padrtová 
Alena a Matýšek Rudolf. Odbor měl na konci roku 396 členů, z toho 19 mládeže.

ROK 2007
Na Babím lomu to pořádně klouzalo.Ale jinak zima nic moc.Chodilo se i klouzalo pěšky. Také 
celostátní zimní sraz KČT ve Žďáru jsme absolvovali pěšky. První jarní, letos Eurovýšlap, byl 
v Hodoníně a v Holíči. Byl nás tam plný autobus. U otvírání studánek za slunečného počasí se sešlo 61
lidí. Také Šikula se vydařil, hlavně  hezké bylo, že přišli i rodiče s dětmi. Za naší účasti byla otevřena 
Menšíkova rozhledna na Hlíně. V květnu jsme recitovali Máj u Máchova pomníku a také šlapali 
Župou Pernštejnskou.  Uskutečnily se 4 jednodenní zájezdy a také 4 zájezdy vícedenní. Z toho 2 
v zahraničí a po jednom v Mengusovcích a na Šumavě. Také dva zájezdy si připsali cyklisté.12.9. 
jsme byli pozváni předsedou KST do Pohorelské Maši. Se zástupci KST jsme prošli hřeben Nízkých 
Tater, kde bylo obnoveno značení po vichřici za finančního přispění i  našich členů. Na hřebenu-
útulňa Andrejcová,Králova hola,Na Homolce a Čertovici jsou umístěny tabulky s poděkováním.Na 
Vojtěchově proběhla za hojné účasti vzpomínková akce na naše členy. Pekárna byla až koncem října, 
ale za suchého počasí.  V Blansku se ještě letos uskutečnil celostátní Poslední puchýř KČT za účasti 
34 našich členů. Společný šmajd proběhl opět v Lomnici. Je samozřejmé, že také pravidelná činnost 
byla bohatá. Ať už se jedná o pěší vycházky nebo vyjížďky na kole či exurze nebo práce a zajištění 



provozu Mengusovce  a Vojtěchov. Bohatý rok jsme zakončili na Štěpána putováním kolem Svratky a 
společným posezením v klubovně. 
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ROK 2008
Na Babí lom se šlo bez sněhu. Také všechny zimní měsíce byly bez sněhu a tak místo běžky, jsme 
chodili pěšky.Celý rok se odvíjel hlavně od 120 výročí založení KČT Za jarního počasí se uskutečnilo 
Otvírání studánek za účasti 80 členů.První jarní výšlap oblasti KČT byl letos v Černé Hoře na nádvoří 
pivovaru s programem. Odbor uspořádal ke 120 výročí založení KČT společný výšlap do Ketkovic. A 
bylo nás 88. Hojná účast byla také na Šikulovi 54 pěší a 8 cyklo i u Máchova pomníku s recitací. 
Zůčastnili  jsme se také uctění památky význačných členů KČT na ústředním hřbitově. Hlavní 
celostátní akce  KČT 120 let KČT proběhla v Praze i s naší účastí. A konečně největší sláva byla na 
hradě Veveří, kde naše oblast oslavila toto významné výročí za účasti předsedy Dr Stráského a dalších
členů výboru KČT. Našich členů přišlo 51. K 90. výročí založení ČR jsme putovali krajem TGM. 
Činnost odboru i ve slavnostním roce probíhala standartně  ve všech činnostech. Pekárna byla za 
chladného počasí a společný Šmajd do Lomnice byl už v zimním. Jednodenní zájezdů se uskutečnilo5.
Z toho jeden Rakousko a jeden Bratislava-Dunaj. Vicedenních pobytů a zájezdů bylo 5 . Dva 
zahraniční – Makarská a Kréta. Štěpánská vycházka  byla skoro podzimní. V klubovně bylo ale 
veselo. Vzhledem k tomu, že se vzdala z osobních důvodů práce ve výboru Steinová Eva a Matýšek 
Rudolf, byl na výroční konferenci 16.1.doplněn výbor o další členy a zároveň provedeno nové 
rozdělení funkcí takto: předseda Krištof Eduard, členové Kilián Jan, Juránková Jiřina, Bärová Dáša, 
Janáček Břetislav, Vořechovská Dana, Padrtová Alena a Lexová Stanislava.
 

R O K 2009
Letošní výstup na Babí lom se uskutečnil za mrazivého počasí. Přesto se ale sešlo 41našich 
nedočkavců, kteří zahájili další turistický rok. Za sněhu a mlhy jsme také v zimních měsících dobývali
zříceninu hradu Vildenberka a povozili se na běžkách po Vysočině.Samozřejmě, že jsme pravidelně 
každý víkend šlapali pěšky po sněhu i ledu. 4. dubna , kdy bylo Otvírání studánek, přilákalo teplé 
počasí 59 účastníků. A hned následující den se uskutečnil První jarní výšlap oblasti KČT v Černé 
Hoře.Zde jsme získali 3. místo, za nejpočetnější  skupinu. Heslem letošního Výšlapu bylo „Zkratkou 
či oklikou, ale hlavně s klikou“. A ještě v dubnu se uskutečnila vzpomínková akce „Cestami hrázného 
F. Šikuly“Na setkání v Ketkovicích jsme  vzpoměli 55. výročí založení odboru. U Máchova pomníku 
jsme si zarecitovali Máj ve skoro letním počasí. Také tradiční  účast na pochodu Župou Pernštejnskou 
se vydařila. V jarních měsících jsme si ještě užívali na zájezdech na Kutnohorsko, Táborsko i krajem 
Gustava Mahlera. I naši cyklisté vyjeli na dva pobytové zájezdy se svými oři. Pěšáci si potom vyjeli 
na týden na Slavkovský les. Samozřejmostí je, že po celé prázdniny je v provozu chata 
v Mengusovcích, díky dobrovolné práci našich členů.Bohužel, v letošním roce se opět  vyskytly 2 
vloupání . Pachatel byl později policí chycen a usvědčen.  Zato na Vojtěchov se jezdíme většinou jen 
rekreovat, ale v poslední době zde klesá výrazně zájem.  Zde jsme i letos  vzpoměli u pomníčku  na 
naše kamarády, kteří již opustili naše řady. Pochod Okolo Pekárny je podzimním výšlapem Oblasti 
KČT a zároveň je zařazen do akce „Brno zdravé město“ a  3.10. se prošlo Mariánským údolím 204 
turistů. 17. listopadu jsme se sešli u Památníku umučených lesníků abychom abychom si připoměli 
událostí 1939 a 1989 i obětí obou totalit. Kromě namátkou vyjmenovaných činností, po celý rok 
probíhala pravidelná činnost . Akci se uskutečnilo 167. Z toho 50 pro Reko,71 ostatních, 9 
cyklovýletů,8 vícedenních akcí,3 autokarové zájezdy v ČR,  2 do zahrnaičí a 10 
exkurzí.Samozřejmostí je také péče o  desku P. Bezruče na Śmelcovně, Konšelovu studánku a 
pomníček  Posledního vlka na Vysočině. Zakončení roku si pak neumíme představit bez Štěpánské 
vycházky a následného posezení, zavzpomínání, pozpívání i konzumace přinesených potravinových 
doplňků. Celkový počet našich členů v letošním roce je 364, z toho 222 seniorů.  



2010
Babí lom nás přivítal padající mlhou a vlhkým počasím. Přesto se  nás  sešlo 41.Zima  nás ale trápila  
potom nejen sněhem, ale také námrazou a ledem. A na tento stav doplatil Vilém Kunc, který na jedné 
vycházce uklouzl a  zlomil si stehenní kost. Dopravit ho po zledovatělém terenu k sanitce záchranářům
museli přijet na pomoc i hasiči.  Zato Otvírání studánek proběhlo již za slunečného počasí s účastí 68 
turistů. První jarní výšlap se uskutečnil v Bučovicích s recesí „S turistickou holí do Bučovic – do 
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okolí“Soutěž vyhrála maska Chaplina. Ještě v dubnu proběhlo také naše tradiční jarní setkání 
v Ketkovicích, kde se objevilo 56 účastníků. A duben jakoby byl nekonečný.Ještě proběhl Hrázný 
Šikula za účasti vnuka MuDr Vokurky a 65 turistů. Potom jsme si zarecitovali u Máchova pomníku a 
dálkově se prošli Župou Pernštejnskou.  Samozřejmě, že po  celou dobu probíhaly po víkendové dny 
výlety. Autokarové zájezdy byly celkem tři. Do Prahy, Posázavím a do Vídně. Vícedenních zájezdů 
bylo několik a to jak víkendových tak i vícedenních. Navštívili jsme Jalovec, Vojtěchov,Valašsko, 
Poličku, Šumavu, Novohradské hory a také Rhodos. Celkem bylo uskutečnšno 151 akcí, z toho49 pro 
Reko,59 pro ostatní členstvo, 6 cyklovýletů, 8 vícedenních akcí, 6 autokarových zájezdů v ČR ,2 do 
zhraničí a  10 exkurzí.V tomto roce také oslavili společně  3  naši cvičitelé, Maruška Svobodová, Jura 
Bílý a Daša Bärová, životní jubilea Podzimní uplakané a studené počasí letos nepřálo  setkání na 
Vojtěchově. Zato Pochod okolo Pekárny byl za celkem slušného počasí. Provoz v Mengusovcích 
proběhl standartně a bez závad. Také naši cyklisté se tužili po celý rok. Rok jsme tradičně ukončili 
Štěpánskou vycházkou a společným posezením a popovídáním v klubovně.
Odbor má letos 395 členů, z toho 236 seniorů,111 dospělých a 48 juniorů.

2011
Na babí lom se letos už po 40 vydalo 43 našich. Počasí bylo zimní, příjemné. Zato jsme si 
moc nezaběhali na lyžích pro nedostatek sněhu.Celý rok byl ve znamení „Euroranda 2011- 
voda ze střechy Evropy“. Voda se odebírala  na různých místech republiky, slévala se 
v krajích a celorepublikově v Mělníku. Odtud se odvezla do Španělska, kde se uskutečnilo 
setkání turistů z celé Evropy. My jsme začínali Otvíráním studánek, kde jsme odebrali vodu 
z Konšelovy studánky za účasti 81 přihlížejících. Další odběr se uskutečnil z přehrady při 
Hrázném Šikulovi. Při této příležitosti jsme si zajistili prohlídku vnitřku hráze. Zdařilý První 
jarní výšlap byl letos v Tišnově. Zdařile také proběhly naše tradiční akce v Ketkovicích, u 
Máchova pomníku i Župou Pernštejnskou. Na všech těchto akcích byla vždy  účast kolem 50 
lidí. Vyvrcholením pak bylo oblastní setkání u soutoku Moravy a Dyje, kde se slévala voda 
pro Eurorando z celé  jihomoravské oblasti. Bohužel nás opustil 24.6. Láďa Pajer, jeden 
z velmi aktivních  členů.Vzpomínku jsme mu věnovali na podzimním setkání na Vojtěchově. 
Pochodu Okolo Pekárny se letos také zůčastnilo sdružení „Mamahelp“, které upozorňuje na 
onemocnění rakovinou. Celkem bylo uskutečněno 147 akcí, z toho 44 pro Reko, 62 pro pěší,8 
vícedenních akcí, 5 cyklovýletů,4 autokarové zájezdy v ČR a 4 do zahraničí a 10 exurzí. Provoz 
v Mengusovcích proběhl bez vážnějších poruch. Čím dál obtížnější je ale získávání dobrovolných 
pracovníků na údržbu i provoz. Na chatě Vojtěchov byly provedeny některé práce na údržbě a 
vylepšení. Někteří uživatelé však nedodržují provozní řád. Ukončení roku proběhlo opět Štěpánskou 
vycházkou s posezením v klubovně  a Silvestrovskou vycházkou na Šmelcovnu. 
Odbor má letos 413 členů, z toho je 238 seniorů, 48 juniorů, 50 v produktivním věku a 109 ostatních.
V lednu opustil naše řady dlouholetý obětavý člen výboru a cvičitel Břeťa Janáček.
                                                                                                                                                                    

2012
Letošní  Babí lom byl ve znamení mlhy a trochu klouzání. Zůčastnili se  2 skupiny. I když o trase 
z České se nedochoval v kronice záznam, vyrazilo na ni 16 účastníků.V zimních měsících nám ubývá 
sněhu, to na jedné straně a na druhé zase u mnoha členů končí schopnost se pohybovat na běžkách. 
Ale pěšky se chodí i v zimě. První zájezd byl vlakem do Prahy, na výstavu klenotů carského dvora. A 
pak už se nám akce sypaly jedna za druhou. Jarní výšlap se uskutečnil tentokrát v Ivančicích, 
Konšelovu studánku otvíralo 44 účastníků a samozřejmě náš Šikula byl opět za účasti MUDrVokurky,



vnuka hrázného. U Máchova pomníku jsme  zdařile recitovali a také Župou Pernštejnskou si vyšláplo 
letos 44 našich. Také jsme nezaháleli v zájezdové činnosti. Vícedenních zájezdů bylo 6 a navštívili 
jsme Adršpach,Železné hory,Lipno jako moto, Javorníky, Moravskou Sibiř a také jsme se prošli 
Švýcarskem. Je jasné, že nechybělo  každoroční vzpomínkové setkání na Vojtěchově a Pochod okolo 
Pekárny, který je zařazen do akce „Brno zdravé město.“ Rekordní účast byla v tomto roce v Lomnici. 
Víc jak 60 lidí, takže jsme se nevešli ani do sálu. A rok jako vždy zakončila Štěpánská vycházka
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 s posezením v klubovně a silvestrovská Šmelcovna. Letní provoz na našem zařízení Mengusovce  
v poslední době poněkud vázne. Jsou velké konkureční možnosti v zahraničí a zájem o pobyt  na
Slovensku je malý. Tato situace přináší našemu odboru finanční obtíže. Přesto se  díky dotaci podařila 
znovu natřít střecha nad celým objektem a brigádnickou prací i za nepříznivého počasí zvládnout 
práce s přípravou na sezonu a také uzavření chaty a zazimování. Na Vojtěchově se pomalu zvelebuje 
prostředí. Bohužel se ale objevují opět neukáznění návštěvníci, kteří si neváží prostředí a hlavně úklid 
po pobytu ponechávají druhým. 
V letošním roce  bohužel opustila naše řady dlouholetá členka Irena Hrudová a také bývalá aktivní 
členka a vedoucí Radka Frkáňová. 

2013
Začátek roku si už ani nedovedeme jinak představit, než jako Výstup na Babí lom.Každý rok je to ale 
jiné. Letos nás potrápila zima. Hlavně však náledí. Do Vranova a restaurace u Klímů jsme dopluli ve 
zdraví. Zima byla letos nevyzpytatelná. Přesto však vycházková činnost byla pravidelná a s dobrou 
účastí. Také tradiční návštěvy galerie a muzea s odborným výkladem Dr.Sedlářové jsou opravdovým 
zážitkem. První jarní výšlap se uskutečnil 23.3. přímo v Brně, na Kraví hoře společně s radnicí Brno 
střed. 6.4. pak bylo Otvírání studánek . A letos za sněhu. 125 výročí KČT jsme si připoměli na setkání
odboru v Ketkovicích. Naše akce Cestami hrázného Šikuly proběhla za účasti vnuka hrázného MuDr 
Vokurky. Přišel také kronikář z Kníniček p. Strážnický, který  připomenul dalšího aktéra  záchrany 
přehrady, p. Dolníčka a velmi se divil, že  jeho jméno známe. Prvomájové setkání u Máchova 
pomníku bylo součástí  celorepublikové akce Vystup na svůj vrchol  Také účast na pochodu Župou 
Pernštejnskou byla velká. Oslava 125. výročí KČT v červnu v Praze bylo zrušeno, protože Praha 
zápasila s povodní. Pochod okolo Pekárny se opět konal  v rámci akce  Brno-zdravé město za účasti 
111 pochodníků. Tradiční vzpomínkové setkání  odboru na Vojtěchově provázelo pošmourné počasí. 
V listopadu jsme navštívili  Těšany,  místo posledního odpočinku Ládi  Pajera a na obvyklém 
zakončení sezony v Lomnici  praskala restaurace Sýpka ve švech. Že byla činnost odboru velmi pestrá
svědčí to, že  pravidelné vycházky se konaly 3x týdně a kromě toho se uskutečnily 3 autokarové 
zájezdy,3 dvoudenní,, 5 vícedenních akcí a  2 zahraniční/ Rakouské a Německé Alpy a  Neapolský 
záliv/.. Sezona v Mengusovcích proběhla bez závad. Bohužel, neustále klesá návštěvnost až tak 
hluboko, že jsme byli  v tomto roce ve ztrátě. Příčiny musíme hledat v tom, že doprava se neustále 
zdražuje, návštěvníci  Tater hledají  vyšší komfort, velký převis nabídek na ubytování a v neposlední 
řadě jsou to poničené a zlikvidované lesy obrovskou vichřicí. Snad bude lépe. A tak jsme rok zakončili
tradiční štěpánskou vycházkou s posezením v klubovně.

2014
Začínáme právě již 60 rok činnosti a nemůžeme vynechat samozřejmě Novoroční výstup na Babí 
lom.Letošní zima je nějaká teplá. Sníh je sporadicky a tak běžky lze použít jen několik dnů. První jarní
výšlap je tentokrát v Rousínově. Naše početní skupina kráčí přes Vildenberg do Pozořic. Také otvírání
studánek proběhlo na suchu. Zato akce Cestami hrázného Šikuly byla již za slunečného počasí. Letos 
to byl 35.ročník za účasti MuDr Vokurky a jeho manželky  a také starosty MěČ Bystrc i 
místopředsedy KČT Z. Cabalky.V květnu jsme se sešli u Máchova pomníku v rámci „Vystup na svůj 
vrchol“ a potom následovalo „Přátelství bez hranic“  na Vršatci, jako tradiční setkání slovenských a 
českých turistů. Letošní rok je vůbec velmi pestrý a bohatý.Vícedenní akce se střídají jedna za druhou.
Ať už jsou to Beskydy, Vizovické vrchy,Orlické hory Velkomezeříčsko,Kašperské hory nebo relaxace
v Podhájské. Také se uskutečnily 2 autokarové zájezdy v tuzemsku a vyjeli jsme si do Dolomit, na 
Podkarpatskou Rus nebo na Hvar. Dvě skupiny ztrávily krásné chvíle také na naší chatě 
v Mengusovcích. Samozřejmě, že nesmíme zapomenout na naše kulaté výročí. Šedesát let činnosti je 



už pěkná řádka let. Je za námi spousta vycházek, výletů, zájezdů i pobytů a to doma i v zahraničí a 
také velké množství dobrovolné práce při výstavbě a provozu našich dvou chat. Naše výročí jsme 
oslavili samozřejmě aktivně. Jednak setkáním v Ketkovicích, potom společným výletem do Skryjí. 
Tam byl totiž  náš první historicky doložený  výlet   Samozřejmě na podzim jsme se sešli na 
Vojtěchově, ke vzpomínkové akci u našeho balvanu.Nakonec se nás ještě sešlo 76 na Šmajdu 
v Lomnici. Nemůžeme zapomenout i na Pekárnu, která se taky vydařila. S čistým svědomím tedy 
můžeme říct, že 60. výročí se nám vydařilo.
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