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Statistika odboru KČT 1. brněnská, sestavená podle dochovaných výročních zpráv.

 Rok       Předseda          Členové výboru                                                 Počet členů
                                                                                                                                           Dospělí/z toho mládež
1954          Quitta Karel           Bílý Jiří, Březovský Boleslav,Král Miloslav,                           39
                                                   Rosol Vladimír
1955                                                                                                                                          nedochován
1956           Bílý  Jiří                 Quitta Karel,Král Míloslav,Saňka Karel,Rosol Vladimír,
                                                    Šírová Štěpánka, Pavlica Antonín,Ševčík Jan,
                                                    ved. mládeže Krištof Eduard st. a Kalas Miroslav                 nedochován
1957 nedochován
1958 nedochován
1959 128
1960 168
1961         Král  Miloslav                              nedochováno                                                       nedochován
1962                                                                                                                                            nedochován
1963         Bílý  Jiří                   Král Miloslav,Uchytil Miloslav, Šírová Štěpánka
                                                   Vrchlabský František,Janáček Břetislav,Kolek František,
                                                    Einholz Rudolf                                                                        185
1964 192/70 
1965         Bílý  Jiří                   Král Miloslav,Kolek František Saňka Karel,
                                                   Janáček Břetislav, Šírová Štěpánka                                          204/70
1966                                                                                                                                           nedochován
1967                                                                                                                                           nedochován
1968 216/74
1969        Kolek  František                                 nedochováno
1970                                                                                                                                             190/56
1971         Bílý  Jiří                    Král Miloslav,Saňka Karel, Kolek František,
                                                    Rosol Vladimír,Uchytil Miloslav, Stejskal Václav,
                                                    Jirasová Věra,Jurásková Marie                                                279/130
1972 239/87
1973         Bílý  Jiří                    Král Miloslav,Kolek František,Saňka Karel, Uchytil
                                                    Miloslav,Kyvíř Oldřich,Janáček Břetislav,Pajer Vladimír,
                                                    Andrášek Vladimír,Rosol Vladimír,Šírová Štěpánka               245/90
1974                                                                                                                                               215/58
1975 159/31
1976         Bílý  Jiří                    Pajer Vlad., Zelený Fr.,Uchytil Mil.,Janáček Břet.,
                                                    Till Arnošt,Kolek Fr.,Andrášek Vl.,Kyvíř O.,Saňka K.,
                                                    Šírová Š.,Jurásková M.,Vlčková Radka                                     185/28
1977                                                                                                                                                214/44
1978 218/40
1979 243/58
1980 250/62
1981        Bílý  Jiří                    Pajer Vl.,Andrášek Vl.,Biloš Jan,Milion Jaroslav,
                                                   Kolek Fr.,Saňka K.,Janáček B.,Till A., Saňková Emilie,
                                                   Jurásková M.                                                                               240/65
1982                                                                                                                                               nedochován
1983        Bílý  Jiří                    Biloš J.,Janáček B.,Kolek F.,Krištof Eduard,Saňková E.,
                                                   Strnadová Jaroslava, Till A., Jurásková M                                 nedochován
1984                                                                                                                                                 240/51                 
                                                                             nedochován  
1985                                                                                                                                                  267/47
1986                                                                                                                                                  261/55
1987                                                                                                                                                 261/50
1988
1989                                                                                                                                                  254/50
1990
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1991       Skalický  Milan       Bílý J.,Dvořáčková M. Janáček B.,Jurásková M.                           nedochováno
                                                 Krištof E.,Lonč P. Peer V. Saňka K. Šlorová J.,
                                                 Till A., Uchytil M.,Weberová M.
1992
1993                                                                                                                                                        166
1994     Krištof  Eduard         Bílý Jiří, Floriánová Jarmila, Kilián Jan, Lonč Petr,                             178
                                                  Obr Vlastimil, Sáňka Karel  
1995 206
1996
1997                                                                                                                                                        
1998    Obr Vlastimil  -        byl zvolen na výroční konferenci 29.1 1998, ale 11.2. zemřel                 255/18
             Bílý  Jiří                    Jiří Bílý byl zvolen předsedou na mimořádné výborové schůzi
                                                dne 12.2.1998
                                                Kilián Jan, Juránková Jiřina, Kovařík Jan,Lonč Petr,
                                                Steinová Eva a kooptována  Benešová Iva
1999                                                                                                                                                         349/51
2000 376/51
2001 387/66
2002     Bílý  Jiří                   volební období bylo prodlouženo výroční schůzí o 1 rok                        402/28
                                               Kilián Jan, Juránková Jiřina, Krištof Eduard, Lonč Petr,
                                               Steinová Eva, Hanzlová Jaroslava
2003    Juránková  Jiřina    Kilián Jan, Jiří Bílý, Krištof Eduard, Bärová Dáša,                                  425/26
                                               Steinová Ev a, Hanzlová Jaroslava, Janáček Břetislav
                                                Poláčková Vlasta
2004                                                                                                                                                           396/20
2005 397/0
2006    Juránková  Jiřina    Kilián Jan, Krištof Eduard, Bärová Dáša, Steinová Eva ,Pdrtová Alena,   
                                               Janáček Břetislav, Vořechovská Dana, Matýšek Rudolf 
2007
2008   Krištof  Eduard        Kilián Jan, Juránková Jiřina, Bärová Dáša, Vořechovská Dana,                 392/0
                                              Padrtová Alena, Lexová Stanislava, Janáček Břetislav

2009   Krištof  Eduard        Bärová Daša, Janáček Břetislav, Juránková Jiřina, Kilián Jan, 
                                              Lexová Stanislavy, Padrtová Alena, Uchytil Miloslav,
                                              Vořechovská Danuše                                                                                      364/0
 2010                                     odstoupil:Janáček Břetislav,Kilián Jan,Lexová Stanislava

                                       kooptováni: Peloušková Jitka,Šafránek Josef, Velanová  Miloslava             395/0      
2011                                                                                                                                                              413/0
2012   Krištof  Eduard        Bärová Daša,Juránková Jiřina,Padrtová Alena,Peloušková Jitka,                                
                                              Šafránek Josef, Velanová Miloslava, Vořechovská Danuše,
                                              Uchytil Miloslav                                                                                              363/0     
                                               31.12. odstoupil Ed.Krištof ze zdrav. Důvodů
                                               kooptován Ivoš Handl                                                                                                  
2013                                       odbor vede místopředseda Juránková  J                                              .         482/0

                                        31.12.2013 odstoupila Jitka Peloušková
2014                                                                                                                                                               372/0
                                                           Tak se střídali předsedové

          Bílý   Jiří                   /rok 1956-60,1963-68,1971-1990,1998-2002/                        35 roků
          
          Krištof  Eduard       /rok 1994-97,2008-12/                                                               8 roků

          Juránková Jiřina     /rok 2003-07 a rok 2013/14 po odstoupení Krištofa/                7 roků

         Skalický  Milan         /rok 1991-93/                                                                            3 roky
    
         Quitta  Karel             /rok 1954 – 55/                                                                          2 roky
         Král     Miloš             /rok 1961 – 62/                                                                          2 roky
         Kolek  František       /rok 1969 -  70/                                                                          2 roky                          
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                                                                 Zápočtové  cesty

K pravidelné činnosti našeho odboru patřilo také plnění podmínek zápočtových cest. Tyto vícedenní výlety byly 
doprovázeny bohatou dokumentací a to jak fotografiemi, tak podrobným deníkem,plánky pochodů a 
v neposlední řadě i profilem převýšení. Příprava i dokumentace byla poměrně pracná a zabrala mnoho času. 
Všechno bylo ale potřebné k prokázání a získání výkonnostních tříd a také nejvyššího „Mistra turistiky“
Mistra turistiky získal Břetislav Janáček. Podmínky pro udělení splnil také Miloslav Uchytil st., který  však  toto 
ocenění neobdržel, protože krátce po splnění podmínek pro získání, zemřel.Udělení  In memoriam bylo Ústředím
turistiky  zamítnuto.  Mistrovskou třídu získal Jiří Bílý.  Měli jsme hodně nositelů  III, II i I tříd. 
Vytvořením a návratem turistiky ke KČT, bylo toto, v podstatě tělovýchovné oceňování, zrušeno a nahrazeno 
jinou formou hodnocení.

První  tři zápočtové cesty se uskutečnily v roce 1958.

Do roku 1989 bylo uskutečněno celkem 108 zápočtových cest různých stupňů obtížnosti. Cesty se prováděly jak 
pěšky, tak na lyžích, na kole  i moto. 

Vedoucími zápočtových cest byli:
                                                         Uchytil   Miloslav st.                  počet  24
                                                         Janáček  Břetislav                                 22
                                                         Bílý  Jiří                                                20
                                                         Saňka  Karel                                            9
                                                Král    Miloslav                                       5
                                                         Till      Arnošt                                          6
                                                         Kopecký   Miroslav                                 4
                                                         Lonč    Petr                                              3
                                                         Kolek    František                                    3
                                                         Weis     Vlastik                                        3
                                                         Bílá/Andrášková   Jana                            2
                                                         Macková/Štolfová  Květa                        2
                                                         Vérosta                                                    2
                                                         Krchňák                                                   1
                                                         Duben  Arnošt                                         1
                                                         Vlček   Jan                                               1
                                                         

  Těchto zápočtových cest se zůčastnilo celkem 857 členů.

Orientační závody
 Orientační závody  byly v naší republice zařazeny v podstatě jako branné závody při turistice. Proto i naši 
členové se věnovali těmto disciplinám a záhy vznikl oddíl, který se věnoval  hlavně orientačním závodům. 
Z našeho středu bylo také několik aktivních rozhodčích, stavitelů tratí, výsledkových počtářů atd.
První závody, kterých jsme zůčastnili, byl městský přebor v Synalově v roce 1954.Náš odbor zastupovaly dvě 
hlídky ve složení:  Krištof Eduard  starší, Polaschek Milan a Bílý Jiří. V ženách pak Vaverková – Bílá Jožka, 
Buriánková Věra a Dolníčková Anna.  Umístění bylo napoprvé víc než dobré.Muži získali 5. místo a ženy 
dokonce byly 3. Od roku 1958 jsme pak pořádali každoročně jeden ze závodů městského přeboru jako „Pohár 
osvobození“
Hlavními propagátory orientačního běhu a také funkcionáři i závodníky byli především Quitta Karel, Vlček Jan, 
Vlčková Radmila, Uchytil Miloš st. a Jurásková-Svobodová Marie.
V polovině šedesátých let se pak orientační běh stal samostatným sportem, tak jako všude ve světě. A také v naší
tělovýchovné jednotě Spartak I. brněnská, do které jsme v té době patřili, vznikl v roce 1968 samostatný oddíl. 
Tím se OZ oddělily definitivně od turistiky a nadále fungovaly samostatně.   
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Výstavba  turistických zařízení

K A R L O V
Turisté a lyžaři v tehdejší tělovýchovné jednotě Spartak I.brněnská úzce spolupracovali.Činnost se totiž velmi 
prolínala. V létě turistická a v zimě lyžařská.. V tehdejší době nebylo ještě vyhraněné, specializované vybavení 
pro pěstování zimních sportů. Používali jsme jedny lyže jak na  sjezd, tak i na lyžařskou turistiku. Samozřejmě, 
že i v té době jsme hledali příznivé podmínky pro provozování jak letních, tak i zimních sportů.
Tehdy se podařilo získat  pozemek v Karlově, v Jeseníkách. Po několikerém jednání s vedením První brněnské 
strojírny se nám podařilo získat zděné baráky kanceláří a ubykací v Hodoníně, kde se právě dokončovala stavba 
elektrárny a všechna dočasná zařízení se musela odklidit. Lyžaři a turisté nastoupili proto jako jeden muž a o 
nedělích a volných dnech se dali do bourání a čistění cihel. V Karlově se kopaly základy a z dovezeného 
materiálu se stavělo. Přespávali jsme jednak v podnikovém středisku v Rýmařově, nebo za příznivého počasí  ve 
stanech přímo na pozemku. Sousto bylo veliké. Svépomocí a s přispěním podniku se podařilo postavit technické 
křídlo předpokládaného střediska. Zde už bylo možné se ubytovat a vegetovat. Došly ale finance i síly. V té době
se nabídl podnik, že stavbu převezme a dokončí. Nabídka byla tělovýchovnou jednotou akceptována a stavba 
byla  předána. Dostavba se táhla léta. Teprve na zásah sdělovacích prostředků, hlavně televize, byla stavba 
dokončena. Přesto, že i v tomto období jsme jezdili na brigády, k využití střediska jsme se dostávali velmi zřídka

V O J T Ě C H O V
Kromě výše uvedené účasti se turisté velmi aktivně podíleli na budování a údržbě turistických stanových 
základen na Slovensku.  Na základě této aktivity a množství odvedené práce se podařilo získat dotaci z tehdejší 
Správy účelových tělovýchovných zařízení na zakoupení malé chaty. Je samozřejmé, že o něčem takovém jsme 
snili. Obzvláště nás přitahovala svou dostupností i krásou Vysočina. A to ať již dílem vlastním, nebo členy 
rodáky, jako Miloš Král, manželé Vrchlabští nebo Dr Dobra Puchýřová a další. Navštívili jsme několik lokalit a 
nakonec zvolili tu stávající.Jednání s národním výborem Lísek i s polesím Koníkov bylo vstřícné, takže mohlo 
dojít k realizaci stavby. V uplynulých letech byl pozemek vrácen rodině Pustinové-Justové, se kterou máme 
uzavřenu nájemní smlouvu. Za pomoci Jana Frkáně se nám podařilo zajistit chatku v Drevině Turany.Vrchním 
velením při vyměřování pozemku, vytyčení základů i výstavbou byl pověřen František Kolek, který byl znám 
svou pečlivostí a přesností Okamžik slavnostního výkopu nastal  5. dubna 1964, který provedl předseda Jura 
Bílý.Potom již každý volný den jsme využívali k pracem. Sbírání kamení /a strachu ze zmijí/ dolování písku 
z potoka, šalování, betonování a nakonec i vlastní stavbě. Většinou jsme přespávali ve Vojtěchově na bývalé 
rychtě. Kdysi také hospodě. Byli jsme velmi pilní, takže hrubá stavba byla již koncem června hotova. Pak jsme 
bydleli již zde, i když nekomfortně.Prací na výstavbě se nezůčastnili jen ti, které zachytil dobový  objektiv 
fotoaparátu, ale mnoho dalších členů. Jako na př. Olin Kyvíř, Mirko Lonč, Vašek Stejskal, Miloš Král, Břeťa 
Konrád, Laďa a Jirka Andráškovi, Pastyřík, Ruda Einholz, Honza Vlček, naši Tomíci a mnoho dalších. 
Dřevěná konstrukce chatky byla původně  obložena pouze osinkocementovými plotnami.V pozdějších letech se 
podařilo zajistit finance a obložit chatku půlkulatinou, aby lépe zapadala do přírodního prostředí. Dlouho se 
svítilo v chtě petrolejkami a svíčkami. Až při hloubení rýhy na místní rozhlas inicioval zavedení elektřiny Jarek 
Milion, který také pomohl s instalací. Na údržbu i zvelebování dohlížel dlouhá léta Franta Kolek. který byl velmi
pracovitý  a dovedl také zaktivizovat členskou základnu. Každoroční velký úklid po zimní i letní sezoně 
zajišťoval  dívčí oddíl TOM „Žluté kytky“.Bývala také dodržována zásada, že každý účastník pobytu, hlavně 
pak členové výboru a cvičitelé dbali na to, aby se během pobytu provedly potřebné práce na údržbě, drobné 
opravy a vůbec veškeré nutné práce. Je jasné, že se neusnulo na vavřínech, Byly prováděny další práce na údržbě
a zvelebování našeho hnízda, za výrazné pomoci našich členů. V posledních letech se na  těchto pracech hlavně 
podílel Janáček Břetislav, Pospíšil Pavel a Klabanovi. 
                                                                   Základní stručný přehled
1964                 5. dubna  slavnostní výkop základů

                            v srpnu jíž v provizorních podmínkách  letní provoz /spalo se na zemi a do chaty se chodilo
                               po žebříčku/ 
 1965 a 1966        dobudování chaty a interieru
  1970                   upravena studánka a osazena pumpou

1971 obložení chaty půlkulatinou
1975 upravena a obložena veranda
1978 zbudována elektrická přípojka



1985 obložen vnitřek chaty
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   1998                  oplechování střechy a lepší zateplení půdního prostoru
   2009                 nová elektrická instalace

S T A N O V É    Z ÁK L A D N Y

Od založení našeho odboru byl vždy vyvrcholením celoroční činnosti pobyt na některé ze stanových základen, 
které provozoval náš kraj. Tak tomu bylo i v prvním roce trvání i v letech dalších. A to:

1954 Roháče – hájenka Brestová                                                    1962   Vys. Tatry – Jamské pleso
1955 Belanské Tatry – Monkova dolina                                         1963   pobyt na základně se neuskutečnil
1956 Vys. Tatry – Jamské pleso                                                     1964   Vys. Tatry – Jamské pleso
1957 Nízké Tatry – Liptovská Lužná                                             1965   Vys. Tatry – Jamské pleso 
1958 Roháče- hájenka  Brestová                                                    1966   Vys. Tatry – Jamské pleso
1959 Červená Skala                                                                        1967   Vys. Tatry – Jamské pleso
1960 Vys. Tatry – Biela voda
1961 Vys. Tatry – Biela voda    

         V roce 1962 byla turistická základna  Jamské pleso předána do vlastnictví našeho odboru.

 V krajské komisi stanových základen pracoval Miloš Král.Odbor se podílel každoročně na výstavbě, údržbě, 
provozu i likvidaci některé ze stanových základen, které kraj vlastnil. V pozdější době jsme se starali již jen o 
Jamské pleso. Každá základna se každoročně stavěla. t.j. stany s podsadou, společenský stan, přístřešek pro 
táborovou kuchyni, kamna /většinou z kamenů/,protože se pro účastníky pobytu vařilo,budovala se odpadová 
jáma i latrina.  Na konci sezony se základna bourala. Podsady  a vybavení kuchyně se většinou ukládalo 
v blízkém okolí /nejbližší vesnice/, stanová plátna, přikrývky ev spací pytle se balily a odesílaly do Brna. Na př. 
u Jamského plesa se podsady po mnoho let ukládaly až na Štrbském plese.
V době, kdy krajské účelové zařízení, které vlastnilo materiál stanových základen, ukončilo svou činnost, byla 
základna Jamské pleso převedena do našeho vlastnictví. 
Od poloviny 60 let nás začali od Jamského plesa vytlačovat ochranáři s tím, že jsme hluboko v TANAP.Byla to 
nekonečná jednání jak na vedení TANAP tak i na nár. výboru Vys. Tatry ve Starém Smokovci vždy několikrát 
ročně. Jako řešení nám bylo nabízeno, abychom u Jamského plesa postavili turistickou chatu jako náhradu za 
chatu, která vyhořela za bojů ve SNP.Jen v tomto případě by nám přidělili pozemek trvalému užívání.  

M E N G U S O V C E

Udržet stanovou základnu u Jamského plesa se stávalo již opravdu neúnosné. Hledali jsme proto intenzivně 
náhradní prostory v oblasti Vysokých Tater. Po velkém úsílí se nám podařilo zakoupit rodinný domek se 
zahradou v katastru obce Mengusovce. Kupní smlouva byla podepsána 5.4.1968. Nebylo to jednoduché 
rozhodnutí. Odbor si musel vypůjčit požadovanou sumu se závazkem, že dluh bezezbytku splatí. Přesto, že 
majitelé se vystěhovali o měsíc později, než bylo stanoveno ve smlouvě, začaly se provádět úpravy a potřebné 
práce s velkou intenzitou a výhradně brigádnicky členy odboru. Stavebním vedením byl pověřen František 
Kolek. Projektováním úprav byli ještě Miloš Král a Jiří Bílý. Bylo nutné zbourat hospodářská stavení a postavit  
přístavek s jídelnou a sociálním zařízením a to celé ze dřeva, zbudování septiku. Dřevěná konstrukce se skoro 
celá připravovala v Brně. Většinu potřebného materiálu jsme získali zdarma vč. křidlicové krytiny,  za 
provedené demoliční práce ve zrušené cihelně v Líšni.Samozřejmě,že jsme všechno prováděli našimi ručičkami. 
Vše se přepravilo do Mengusovců.   Zároveň  byl také upraveno  přízemí domku tak, aby mohla fungovat 
kuchyně , protože se při pobytu zajišťovalo celodenní stravování. Bylo nutné přestěhovat celou stanovou 
základnu z Jamského plesa a postavit stany na zahradě. Všechny práce byly provedeny ve velmi krátkém 
termínu, takže ještě v létě mohl být zahájen provoz. Sice jednoduchý jako na stanové základně, ale byl. Záchody 
byly suché,v umyvárně lavory, voda se brala z pumpy a ohřívala v kotlinách atd. V dalším roce byla provedena 
úprava přízemí domku na pokoje. V roce 1970 byl postaven provizorní vodovod položením polišových trubek 
v délce 500m. S přívodem vody byla upravena kuchyně a instalována umyvadla v umyvárnách. Vodovodní 
potrubí bylo položeno velmi mělce cca 30cm hluboko a bylo tudíž velmi zranitelné. Běhen provozu se muselo 



vždy několikrát opravovat. Přívod elektrické energie byl proveden provizorní přípojkou původního majitele od 
budovy vepřína za silnicí směrem ke Štole. V roce 1973 po bouřce za plného provozu el. přípojka spadla.Miloši
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 Královi a Jurovi Bílému se  povedlo během 10 dnů postavit přípojku novou a stabilní.Průběžně  se pracuje na 
modernizace a vylepšení zařízení. Neustálé problémy s přívodem vody nás vedly k tomu.že v roce 1975 bylo 
zahájeno vybudování pevné vodovodní přípojky. I pak byly problemy, protože přípojka byla mimo sezonu 
uzavírána. Soused Veselský se ale bez našeho svolení na potrubí připojil a vodu 
pustil, takže hrozilo nebezpečí ev. vyplavení objektu. Dohoda nebyla možná ani zásahem VB ba ani nár. výboru,
který naopak doporučil odběr pitné vody občanům umožnit. Vodovodní přípojka byla dosti poruchová a nastaly
velké spory o úhradu spotřebované vody, protože vodoměr byl umístěn v šachtě u vesnice. Kromě těchto starostí 
nás sužovaly velké spory, které vyvolávali obzvláště fotbalisté v tělovýchovné jednotě. A to  dokonce i při 
zániku tělovýchovné jednoty Spartak I. brněnská, kde jsme museli jít opět a znovu do sporu. A to dokonce až 
s ČSTV.Zpochybňovali veřejně splacení našeho dluhu a žádali odebrání a prodání nemovitosti. Tyto spory nás 
neúměrně vyčerpávaly. Život nám začal také znepříjemňovat hygienik, který napadl umístění stanů na zahradě. 
Při jednání nám vytkl zejména, že jídlo se nosí přes dvůr a z blízkého kravína přilétají mouchy, sociální zařízení 
nemá pisoár a stany už v podstatě nejsou vhodným ubytováním pro oblast Tater. Proto byly v roce 1976 
zlikvidovány stany, po kterých zůstaly na zahradě betonové podesty a el. osvětlení. Pro další provoz bylo proto 
nutné celé zařízení zrekonstruovat vč. sociálního zařízení. Opět nastoupila členská základna. V hlavní budově 
byly postaveny nové schody a upraveno podkroví tak, aby se získaly další pokoje. V přízemí bylo vybudováno 
nové sociální zařízení /dva splachovací WC a pisoár se sprchou/. V přístavku pak nová umyvadla, 2x  
splachovací WC, 2x sprchya nové el. bojlery. Zároveň byl podle požadavku hygienika  vypracován a předložen 
projekt na vybudování chatového zařízení na zahradě. Tento projekt byl asi po roce a půl projednávání úřady 
zamítnut. V roce 1977 se provedlo nové oplocení celého objektu. Stávající kapacita zařízení po úpravách byla 
zkolaudována hygienikem na 17 míst,což bylo velmi málo. Začalo se proto přemýšlet a uvažovat o zvýšení 
kapacity. Jediná možnost bylo využít půdního prostoru v přístavku. Úkolu se ujal  hlavně Arnošt Till, který 
odvedl obrovský kus práce. K vybudovaným pokojíkům se tajně prolézalo úzkým půdním průlezem. Poslední 
úpravou proto bylo vybudování schodiště a upravení vstupu do podkroví roubenou stavbou, využívanou 
původními majiteli jako chlívek a námi pro uskladnění uhlí. Delší dobu byla problemem střecha, která byla na 
budově eternitová a na přístavku pokryta křidlicí. Přesto, že jsme ji celou podbili lepenkou, místy zatékalo a 
v zimním období byl na půdách nafoukán sníh. Po několika pokusech se nám podařilo zajistit finance na výměnu
a oplechování celé střechy., čímž byly nedostatky odstraněny. Přípravné práce t.j. sundání původní krytiny 
zajišťovali opět naši členové. Na betonové podestě, kde se pro stanaře každoročně  stavěl hangár se skříňkami 
byla postavena dílna a k ní přilehlá šopa. 
Po uvolnění mravů  po 90 roce musely být opatřena i okna uzavřená okenicemi, mřížemi. Pro zkulturnění 
prostředí byly nahrazeny betonové podlahy v umývárnách a v jídelně dlažbou. Nadále se pracuje na zvelebení a 
zkulturnění. Nemalé nepříjemnosti nám každoročně vyvstávaly s vodovodní přípojkou, která byla čím dál 
poruchovější. Opakovala se jednání s VaK Poprad, které odmítaly přípojku vzít do vlastnictví. Nakonec se 
podařil husarský kousek, hlavně výmluvnosti Josefa Skaličky. VaK Poprad přistoupil na rekonstrukci přípojky 
tak, že do stávajícího potrubí bylo protaženo potrubí o menším průměru a tím vznikla ochrana proti poškození. 
Při těchto pracech bylo také zjištěno, že původní přípojka byla provedena nekvalitně bez pískového lože a 
použité  potrubí bylo z části místo vodovodní, plynové. Hlavně však bylo docíleno toho, že vodoměr byl 
přemístěn od obce do šachty u naší chaty a soused Veselský obdržel konečně svůj vodoměr. A tímto aktem 
vlastně převzal  celou přípojku VaK Poprad do své správy.    V přístavku byl upraven 4 lůžkový pokoj instalací 
velkého okna. Také pokojík za 5 využívaný jako sklad ,byl  dobudován. Kuchyně je průběžně modernizována na
př. mikrovlnou troubou, varnými konvicemi, atd. Nejdůležitější úpravou je v roce 2009 rekonstrukce elektrické 
instalace v celém objektu, která byla vzhledem ke svému stáří v havarijním stavu.   
                                                
                                                      Stručný  přehled

1968 15.4. byla podepsána kupní smlouva
v červenci zahájen provoz

1969 postaven provizorní vodovod a úprava pokojů v přízemí
1970  voda do kuchyně a úprava umyváren

     1973               nová elektrická přípojka
1975 trvalá vodovodní přípojka
1976 likvidace stanů a vybudování nového soc. zařízení
1977 nové oplocení celého objektu

        1989              oplechování střechy
        1991              dobudování pokojíků u přístavku

generální oprava vodovodu



        2009               nová el. instalace  v celém objektu
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K L U B O V N A   M L Á D E Ž E

  Od ustavení oddílu mládeže jsme se potýkali s nedostatkem místa pro jeho práci. S nárustem počtu mládežníků 
se stala situace již neúnosná.Řešení bylo jen jediné Získat pro naši mládež  samostatnou klubovnu. Po 
několikaměsíčním  projednávání jsme se dohodli s TJ Spartak a oddílem házené, že si postavíme samostatnou 
klubovnu  pro mládež na hřišti Štolcova, vedle kabin házenkářů. Tak se taky stalo. V roce 1971  byla dokončena 
stavba klubovny. Stavbu prováděli hlavně mládežníci. Po celou dobu pak sloužila výhradně činnosti mládeže. Po
likvidaci TJ Spartak  byla klubovna  v rámci předávání majetku převedena Sokolu.  A to bez možnosti obdržení 
náhrady.                  

                                                         C H A T A    P Ř E H R A D A
TJ Spartak získal od podniku chatu na brněnské přehradě a dal ji  v roce 1970 k disposici odboru turistiky. 
Rozhodnutím výboru byla chata dána do užívání oddílů TOM. Chata byla v desolátním stavu a naši mládežníci 
se snažili ji opravit a dát do takového stavu, aby byla schopna řádného užívání. Studna, která byla na pozemku, 
byla prohloubena, ale vody bylo velmi málo. Přes veškeré snažení a vykonanou práci, byla chata  v roce 1977 
vrácena TJ, protože odbor nemá finanční prostředky a ani potřebnou kapacitu na zrekonstruování zchátralého 
objektu. 

O S T A T  N Í     A K T I V I T Y

  Městský výbor turistiky  na začátku šedesátých let  umístil na Šmelcovně pamětní desku P. Bezručovi 
s nápisem „Sem rád chodíval Petr Bezruč“. O stav této desky a jejího okolí se od počátku stará  náš odbor

Na Vysočině u vojtěchovského rybníka je umístěn „ Kámen  krejčíka“. Jedná se historický kámen, který 
připomíná lidskou tragedii. O prostor okolo tohoto kamene a jeho stav pečujeme.

Opět na Vysočině  v Koníkovském polesí se nachází  pomníček posledního vlka, který zde  byl  zastřelen.
Pomníček byl v desolátním stavu, ukryt v lesním porostu. Naši členové jej vypátrali a očistili. Potom požádali 
značkaře ve Žďáru n/S, aby upravili žlutou značku tak, aby  procházela kolem  památníku. Což se také stalo.
O úpravu okolí i čistotu také pečuje náš odbor.  



                                                                                -36-    

                       Význační členové  odboru, kteří již opustili naše řady

                 Král                        Miloš                  nar.  13. 10. 1921         zemř.  11. 10. 1975

                 Quitta                    Karel                            2.   6.  1916                      17.11. 1995

                  Uchytil                  Miloš                           28.  7. 1922                        6.   3. 1983

                  Kolek                     František                     4. 10. 1921                      25.  7. 1991

                  Till                         Arnošt – Alois             26. 11. 1915                    12. 10. 1995

                  Rosol                     Vladimír                      14.  8. 1924                       4.   1. 1991
 
                  Kyvíř                      Oldřich                         5.  8. 1925                       28. 8. 1982

                  Sáňka                     Karel                            20. 2. 1926                         8. 3. 2003  

                  Lonč                       Mirko                           20. 4. 1918                     11.  12. 2001

                  Obr                        Vlastimil                        8. 6. 1946                       11.  2.  1998

                  Šírová                    Štěpánka                                1919                          srpen 2006

                  Andrášek              Vladimír                       2. 5. 1923                            7. 11. 1996

                  Stejskal                  Václav                           19. 2. 1915                        12. 9. 1996

                  Krištof                   Eduard                          11. 11. 1920                      15. 7. 1996

                  Vlček                     Jan                                  2. 4.  1921                         18. 5. 2002

                  Vlčková                   Radmila                       31. 3. 1921                         12. 2. 1995

                   Janáček                  Břetislav                         6. 1. 1928                         16. 1. 2011

                   Pajer                      Vladimír                       24. 9. 1924                          24. 6. 2011
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                                                                TURISTIKA  MLÁDEŽE
Byli jsme si od začátku své existence vědomi, že mládež je základem růstu. Proto byl již v roce 1956 založen 
turistický oddíl mládeže, zkrátka TOM. Prvními vedoucími byli Krištof Eduard st. a Kalas Miroslav.Práce 
s mládeží se utěšeně rozrůstala. Bohužel, pro naprostý nedostatek místa pro schůzky a další činnost  došlo 
k naprostému útlumu. V roce  1958 byla ale činnost TOM obnovena i když s obtížemi, protože v Černovicích 
pracuje Pištělákův soubor  písní a tanců, který má přes 120 dětí. O chod oddílu se starají hlavně Vladimír Rosol, 
Karel Saňka a Jiří Bílý. V roce 1960 se ujal vedení TOM Karel Saňka a Miloslav Uchytil st.. . Pod jejich 
vedením se činnost velmi dobře rozvíjela a počet dětí, zapojených do turistiky pravidelně rostl. V  roce 1962 byl 
uspořádán  první, velmi úspěšný, letní tábor TOM u Třeště pod vedením M. Uchytila. Vyvrcholením letní 
činnosti v roce 1964 byl 14 denní stanový tábor  u Nového Města na Mor. v lese Ochoza u chaty Mercedes. Jako 
vedoucí zde fungovali Manželé Saňkovi,Vlad. Rosol a Jiří Bílý.Základna TOM se rozrostla, takže došlo  k 
rozdělení TOM na samostatný oddíl chlapecký a dívčí. Vedení dívčího oddílu se ujala Marie Jurásková-
Svobodová  a Ludmila Antlová. Chlapecký oddíl vedl Miloslav Uchytil st. Velmi dobré bylo, že začali pracovat 
naši odchovanci Petr Křička, Oldřich Quitta, Krištof Eduard ml. a Obr Vlastimil.  Činnost TOM se ale neustále 
potýkala s nedostatkem   místa pro schůzky a další činnost. Byla proto projednána, spíš probojována, stavba 
klubovny mládeže na hřišti Štolcova, která bude navazovat na šatny házenkářů. Za vydatné pomoci členů odboru
byla stavba zahájena v r. 1965.   V dalším roce  odešla ze zdravotních důvodů z vedení L. Antlová. Po návratu 
s pres. vojenské služby v roce 1967 se k práci přihlásili opět jen Krištof Ed. a Obr Vlast. Celá tíha práce vedení 
zůstávala na M. Uchytilovi a  M. Juráskové-Svobodové. Kromě pravidelné celoroční činnosti se v následujících 
letech uskutečnil  16 denní putovní tábor po Slovensku, 14 dnů pobytu v Mnegusovcích a 15 denní stanový tábor
V roce 1970 jako následek politické normalizace byla opět zrušena skautská organizace. Přes zákaz jsme 
uspořádali nábor nových členů a přijali děti ze skautských oddílů. V této činnosti jsme pokračovali i  v příštím 
roce, takže se naše TOMy rozrostly na 130 členů. Zároveň s tím přišli i skautští vedoucí,  Arnošt Till,Eva 
/Lucka/Piňosová, Boženka Polická a přidal se  náš Vladimír Rosol. Vedoucím chlapeckého oddílu s názvem 
Mravenci se stal A.Till  a vedoucím dívčího s názvem Žluté kytky byla E.Piňosová. Další činnost byla velmi 
pestrá. Každoročně se pořádaly třítýdenní tábory a to zvlášť pro hochy a zvlášť pro děvčata, na př. v Zahradišti 
nebo u St. Říše, zimní výcvikové pobyty v Beskydech, Javorníkách, na Gírové a také v Mengusovcích. Bohužel, 
základna mládeže nám během roků zestárla a tak hlavně po roce 1976 většina hochů dosáhla 18 let a byla 
přeřazena mezi dospělé členy. Z dohledu se  nám ale neztratila, protože utvořila dobře fungující mládežnickou 
skupinu. Nábor nových členů se celkem daří a tak chlapecký oddíl nadále funguje. Postihla nás ale další rána. 
Dosavadní vedoucí chlapeckého oddílu TOM, Arnošt Till se musel vzdát této funkce. Neznámý dobrodinec nás 
udal, že v našem odboru turistiky vede mládež kněz, rozsudkem státního soudu zbavený výkonu kněžství, a  
který má za sebou vězení za protistátní činnost. Sice jsme se snažili odolávat, ale nakonec jsme se museli  
podřídit nátlaku a po naší vzájemné dohodě  Arnošt Till  vedení oddílu vzdal. Byla to škoda, protože A. Till byl 
člověk, který se opravdově a nezištně práci s mládeží  cele věnoval.  Do vedení chlapeckého oddílu přišli další 
naši odchovanci a to Vlastimil Weiss a  Jiří  Švancara, kteří s Arnoštem Tillem udržovali stálý kontakt.   V roce 
1975 převzala vedení dívčího oddílu  Jana Bílá-Andrášková a Květa Macková-Štolfová. Již delší dobu jsme za 
vydatné pomoci členů odboru   každoročně stavěli stanový letní tábor mládeže pod Landštejnem. A to až do roku
1984, kdy nám bylo oznámeno státním statkem Bystřice, že neprodlužují s námi smlouvu, protože místo 
potřebují pro tábor svých dětí. Nikdy tam nic neuskutečnili. Jak jsme se později dověděli, záminkou zrušení byla
poloha tábora v bezprostřední blízkosti hraničního pásma. To bylo trnem v oku pohraničníkům, protože můžeme 
získat podrobné znalosti terenu. Jako náhrada se proto s vypětím sil na poslední chvíli uskutečnil  pobyt na 
Vojtěchově a v Mengusovcích. V dalším období k vyvrcholení činnosti patřil  pobyt na tábořišti  na Rokytné, 
které patřilo TOM Komín a několik roků pak u Vidonína.  Pravidelná celoroční činnost ale tímto netrpěla. Ta se 
rozvíjela úspěšně nadále i tím, že se do práce dívčího oddílu  zapojily odchovankyně Jarka Janáčková-
Pospíšilová, Iva Bílá-Stránská a Hana Čadová-Kamasová. Převratné události roku 1989 zasáhly i do činnosti 
našeho TOM. Koncem následujícího roku přešel chlapecký oddíl i s vedoucími do Skautu v Židenicích, kde jim 
byla navrácena klubovna. Ukončením činnosti TJ Spartak I. brněnská byl předán majetek Sokolu Brno IV. 



Protože dohoda s tehdejším vedením Sokola nebyla možná, museli jsme opustit prostory hříště na Štolcové a tím
jsme ztratili také námi vybudovanou klubovnu mládeže bez jakékoliv náhrady. Zbylý dívčí oddíl se proto 
rozdělil na dvě skupiny. Jedna část se odstěhovala na Vinohrady pod vedením M.Michalíkové a druhá začala 
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působit v Kohoutovicích pod vedením Jany Andráškové.Skupina na Vinohradech ukončila činnost během roku 
1992 a skupina v Kohoutovicích pro pracovní zaneprázdění Jany Andráškové  ukončila činnost v roce1993. 
Tímto rokem tedy skončilo dlouholetá činnost našeho turistického oddílu mládeže, kterým prošla spousta dětí, 
které prožívaly svoje dětství  pod modrou oblohou. 
Další etapa oddílu mládeže se vytvořila v roce 1997, kdy k nám do odboru vstoupil samostatně působící TOM 
s názvem ZZR. Jeho činnost byla opravdu dobrá, pravidelná a  velmi pestrá pod vedení  Aleny Suchardové.Jenže
Boží mlýny atd. I v tomto oddíle se objevily generační problemy. A právě pestrost dorůstající členstvo 
zlákala k vytvoření samostatných skupin Jedna se věnovala  historickému šermu a druhá  historickému tanci a 
zpěvu. Tyto skupiny nám  ještě jako TOM zpestřovaly svým vystoupením výroční schůze nebo šermíři zase 
První jarní výšlap.  Následný nábor sice přilákal menší množství nových dítek, ale pracovní zaneprázdnění 
vedoucí Aleny Suchardové při vedení vlastní firmy  bylo příčinou, že v roce  2006    ukončil tento náš druhý 
oddíl TOM úspěšnou činnost. 

L Y Ž A Ř  S K Á    T U R I S T I K A
Součástí činnosti odboru byla od začátku také lyžařská turistika. V té době, z dnešního hlediska diluviální, jsme 
nepoužívali lyže běžeckého typu, které byly tehdy určeny pouze pro závodní účely. Pro naše účely byl 
používány t.zv. turistické lyže. To byly  užší sjezdovky s vázáním „kandhar“, které umožňovalo jak volný pohyb
paty, tak připoutání spodním tahem boty pevně k lyži. Lepší lyže měly i kovové hrany. Bylo to nutné, protože 
pohyb terenem  byl .bez upravených stop  i sjezdovek. Je samozřejmé, že postupem doby se přecházelo na lyže 
běžecké, tak jak se vyvíjela jednak technika pohybu a jednak dostupnost  použitelných materiálů. Před začátkem 
zimní sezony jsme pořádali společně s lyžařským oddílem TJ Spartak vždy kondiční cvičení v tělocvičně. 
Lyžařské vyjížďky se prováděly v okolí Brna a na Vysočinu. Autokarové zájezdy každoročně do Jeseníků. 
Pravidelně jsme se zůčastňovali přejezdů, organizovaných Mě výborem turistiky, akce Po stopách zlaté lyže atd. 
Samostaně jsme organizovali  také přejezdy a pobyty v Beskydech,v Dobré vodě u Mrákotína, na Čeřínku, na 
Vsetínských vrších, v Orlických horách a mnoha dalších místech.Na tyto akce býval vždy vypraven autokar. 
Každý víkend bývala také obsazena naše chata Vojtěchov. Organizačně zajišťovali tuto činnost převážně Miloš 
Král a Jura Bílý. Na Vojtěchově pak František Kolek. V polovině osmdesátých let se rychle rozvinulo sjezdové 
lyžování, takže jsme zájezdy kombinovali jak pro běžkaře, tak i pro sjezdaře. V dalším období se jednak otevřely
možnosti jezdit do zahraničí a jednak, bohužel, nám také základna nabyla vyššího věku. Přesto je lyžařská 
turistika neustále velmi intezivní i když ne už s tak velkým počtem účastníků. Provádí se pravidelné vyjížďky po
celou zimní sezonu v okolí Brna i na Vysočině. Pobyty na chatě Vojtěchov,Třech Studních tak i v Jeseníkách na 
př. na Medvědí boudě apod. Zajištění činnosti se věnuje Eduard Krištof, Jiří Bílý a náročnějším akcím Jan 
Kilián. 

M O T O T U R I S T I K A
Oddíl mototuristiky bal založen v roce  1958.Vedoucím oddílu byl M. Krchňák. Činnost oddílu byla na tehdejší 
dobu velmi dobrá. Konaly se vyjížďky jak v tuzemsku, tak i dokonce do přilehlých států, kam bylo možno 
vycestovat. Na př. do Maďarska  k Balatonu. Mototuristé také splnili některé zápočtové cesty. V polovině 60 let 
však došlo k útlumu oddílu. Vzkříšení nastalo až v roce 1974,kdy na tuto činnost navázal J. Bílý a obnovil opět 
činnost tohoto oddílu, ve kterém bylo několik aut a vždy 3-4 motorky. Cestovalo se po vlastech českých i 
moravských. Samozřejmě také po Slovensku a to většinou se základnou v Mengusovcích. Takže se prováděly 
jak pobyty na místě s hvězdicovými výjezdy, tak i přejezdy. Plnily se zápočtové cesty a prováděly také výjezdy 
do tehdejšího NDR a také Polska. I tento oddíl  dospěl pomalu k útlumu. Činnost byla ovlivněna jednak 
prořídnutím základny mototuristů věkem i dovednostmi a v neposlední řadě zvednutím nákladů na údržbu i 
cestování. Takže druhý útlum činnosti oddílu se dostavil v letech  1986-87. Nic ale není ztraceno. Oddíl opět 
vstává z popela, jako nějaký bájný pták. V roce 2005 Jan Kilián opět vzkřísil činnost a provádí každoročně 
výjezdy spojené s pobytem i pěší turistikou. A opět se tato forma moderní turistiky velmi osvědčuje, protože 
náklady na veřejnou dopravu se zvýšily a náklady na dopravu osobními auty jsou příznivé. Nehledě k tomu, že 
účastníci mohou provádět pěší turistiku i v místech, kde veřejná doprava je mizivá nebo vůbec žádná.



C Y K L O T U R I S T I K A
Skupina cykloturistů vyjela společně poprvé v roce 1959. I v dalších letech se konaly cyklovyjížďky. Kromě 
jednodenních vyjížděk se konalo také putování. Mezi jinými na př. týdenní cyklojízda severní Moravou pod 
vedením Karla Sáňky, nebo 14 denní cyklojízda po jižních Čechách s Milošem Uchytilem st, nebo několik 
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absolvovaných zápočtových cest na kolech, atd.  Naši členové se  také zůčastňovali cyklistických orientačních 
závodů, kde se umísťovali pravidelně na předních místech. V roce 1983 dokonce za umístění v městském 
přeboru na předních místech ve všech kategoriích byl náš odbor vyhlášen jako vítěz přeboru. Velmi dobrá byla  
také činnost v oddíle mládeže. Koncem 80 let nastal opravdový boom cyklistiky. Raketový rozvoj se dostavil po 
roce 1990, kdy se jednak otevřely hranice a jednak k nám začaly přicházet nové konstrukce kol a vybavení. Náš 
odbor tuto vlnu zachytil. Utvořený oddíl cykloturistiky vedl velmi úspěšně Václav Peer. Kromě pravidelné 
činnosti t.j. vyjížděk, se uskutečnilo každoročně několik cyklozájezdů hlavně do sousedního Rakouska. Tím        
způsobem se poznal  dlouhý úsek Dunaje od Řezna  až do Maďarska. Oblíbené byly také okruhy kolem 
Vídně.Během doby byli vyškoleni 4 další vedoucí. Po roce 2000 došlo k útlumu velkých autokarových akcí a 
oddíl cykloturistiky se věnuje intezivně pravidelným vyjížďkám a dlouhodobým akcím  s ubytováním na jednom
místě a s hvězdicovými vyjížďkami. Každoročně tradičně na podzim uzavírají cyklisté svou sezonu pobytem na 
Vojtěchově, kde ukrajují na kolech poslední kilometry  toho, kterého roku. Orgaizátory cykoturistiky v současné 
době jsou Krištof Eduard, Poláčková Vlasta a Böhmová Marcela. 

P Ř E D N Á Š K O V Á   Č I N N O S T   A  E X U R Z E
Na pravidelných členských besedách probíhala vždy také přednášková činnost. A to buď s promítáním 
diapozitivů z cest našich členů ale také pozvaných hostů, nebo odborných přednášek z různých oborů. Jedna 
z prvních odborných přednášek byla o architektuře Brna, kterou nám přednesl známý architekt Kumpošt. Dále to
byly přednášky,týkající se botaniky, historie a pod. Zejména od počátku 80 let začaly také exkurze po městě 
Brně s výkladem našeho člena Aloise Večeři /po roce 1990 byl starostou Orla/ a Vladimíra Bártka. Na tuto 
činnost pak navázaly přednášky a exkurze, opět naší dlouholeté členky,  Dr Jaroslavy Sedlářové, pracovnice 
Moravské galerie. Na organizaci exkurzí se podílí velkou měrou Emilka Saňková.

T u r i s t i c k é   p o c h o d y
Ve spolupráci se závodním výborem ROH I. brněnské strojírny se uskutečnil  v roce 1977  první ročník 
hvězdicového pochodu. Vzhledem k tomu, že První  brněnská strojírna nesla ve svém názvu „Závody Klementa 
Gottwalda“  a pochod měl start i cíl v Líšni v t. zv. Gottwaldově údolí, byl pochod pojmenován „Pochod 
Klementa Gottwalda“. Údolí, původně „Mariánské“ bylo totiž  přejmenováno na „Gottwaldovo“ a bylo zde 
vybudováno  velké jeviště a na stráních tribuny, kde se konaly každoročně  na jaře velké politické slavnosti..
 ZV ROH se podílel na uspořádání finančně zajištěním občerstvení a cen pro účastníky. Poslední ročník, XIII, se 
uskutečnil v roce 1989.
Nový pochod   byl zorganizován  až v roce 1991 pod názvem „Pochod okolo Pekárny“. Start některých dalších 
ročníků byl přemístěn na Velkou Klajdovku. Změna se neosvědčila pro nevhodné nástupové trasy a proto po 
několika pokusech byl pochod přemístěn do Mariánského údolí. V roce  1998   byl  ustanoven jako „Podzimní 
výšlap oblasti KČT“ a  byl zapojen do akce „Brno zdravé město“. 
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O C E N Ě N Í    P R Á C E    N A Š I C H    Č L E N U

Veřejné uznání I. stupně – Čestný odznak Vojty Náprstka
                                                 Pětová          Eva
                                                 Bílý              Jiří
                                                 Svobodová   Marie
                                                 Saňka           Karel
                                                 Janáček        Břetislav
                                         Ing   Kýn             Jiří
Čestné uznání KČT
                           Dipl .tech      Sochor           Václav      
                                                 Pajer              Vladimír
                                                 Kilián             Jan
                                                 Saňková         Emilie
Veřejné uznání  II. stupně – diplom s medailí
                                          Ing   Peer            Václav
                                                  Krištof        Eduard
                                                  Skalička      Josef
                                                  Juránková   Jiřina
Veřejné uznání III. stupně
                                         Ing    Šumbera      Ladislav
                                         Ing    Paterová      Alena
                                                  Šlorová        Jana
                                                  Dvořáčková  Marie
                                                  Bärová          Dáša
Čestné uznání jihomoravské oblasti KČT
                                                   Lonč            Petr
Veřejné uznání jihomoravské oblasti KČT
                                                  Říčková        Marie                        Bílá    Josefa
                                                  Poláčková     Vlasta                       Hájek  Karel
                                                  Steinová        Eva                           Vořechovská  Danuše
                                                  Kovář            Ladislav
Čestný odznak KČT   za celoživotní přínos         
                                                  Kilián  Jan                                      Sáňková  Emilie
                                                  Juránková      Jiřina   
                                           

Č E S T N É     Č L E N S T V Í
 
Čestný člen jihomoravské oblasti KČT
                                                    Bílý          Jiří
                                             Ing  Kýn          Jiří
                                                    Janáček     Břetislav
Čestný člen odboru KČT 1. brněnská
                                                  Bílý            Jíří
                                                  Bílá            Josefa
                                                  Dvořáčková  Marie
                                                  Hranický    Ludvík
                                                  Janáček       Břetislav
                                                  Pajer            Vladimír
                                                  Saňková       Emilie
                                                  Skalička       Josef
                                                  Svobodová   Marie



M I S T R       T U R I S T I K Y
                                                   Janáček       Břetislav
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J I N É   O C E N Ě N Í
 mezi 10 nejlepšími  cvičiteli města Brna byli v roce 1987  jmenováni   Till Arnošt  a  Bílý  Jiří
                                                                       a v roce    1988                       Andrášková  Jana

Byli jsme také zapojeni do celostátní soutěže „Vzorný odbor“ Tato soutěž  byla v podstatě velmi formální a 
spočívala vlastně hlavně na  vytvoření a dodržování celoročního plánu. To nám nedělalo obtíže. Prošli jsme 
celkem hladce  všemi stupni až k tomu, že jsme získali dne  13.11. 1979 titul „Vzorný  odbor I. stupně“ jako 
jediní v tělovýchovné jednotě. 

Z dochovaných dokladů a vzpomínek sestavil

                                                                                                        Jura Bílý
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