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100 let Klubu českých turistů v Mladé Boleslavi
V poslední třetině 19. století se díky uvolnění politických poměrů v bývalém Rakousku - Uhersku začala v českých zemích mohutně rozvíjet činnost
zájmových sdružení. Jedním z nově vzniklých spolků byl Klub českých turistů, založený 11. června 1888 v Praze, který v letošním roce oslavil již
130. výročí své existence. Jeho prvním předsedou se stal Vojtěch Náprstek,
známý český vlastenec a veřejný činitel se zkušenostmi ze zahraničních cest.
Zatímco za 1. světové války činnost byla činnost klubu ochromena, v nově
vzniklé Československé republice nastal její velký rozmach. V letech 1918-38
pracoval pod názvem Klub československých turistů a počet jeho členů dosáhl
postupně až 60 000. Za 2. světové války byla jeho aktivita opět omezena,
protože však nebyl zrušen, stal se útočištěm mnoha členů rozpuštěného Sokola
a Junáka. V letech 1948 až 1990 byl součástí sjednocené tělovýchovy, v roce 1990
svou samostatnou činnost obnovil. Po rozdělení Československa se vrátil
ke svému původnímu názvu.
V čilém spolkovém ruchu v Mladé Boleslavi na přelomu 19. a 20. století se součástí činnosti zájmových sdružení často stávaly také vycházky
a výlety do pěkných přírodních partií a na historické památky v blízkém
okolí. Již v roce 1906 skupina místních osobností, vedená profesorem
Václavem Sixtou, požádala o povolení založit Turistický klub v Mladé Boleslavi.

Nejstarší historie
Za počátek činnosti KČT v našem městě je však považován až 21. srpen
1919, kdy byl na ustavující valné hromadě založen odbor KČT, zpočátku
jako součást Sportovního klubu Mladá Boleslav. Prvním předsedou byl
zvolen Čeněk Rudolf a jednatelem Pavel V. Beck. Hlavní náplní práce

klubu se mělo stát pořádání výletů a zájezdů, značení turisticky zajímavých
cest, vydávání průvodců a map, budování vlastních ubytovacích kapacit,
a dokonce i pořádání kulturních akcí – společenských večerů či výstav.
K 10. výročí měl odbor již 655 členů a sbor 23 vůdců uskutečnil celkem
124 výletů za rok. Tajemství úspěchu bylo v pravidelné nabídce zajímavých
tras, přičemž byla zvána i širší veřejnost. K popularitě akcí přispívaly
i články v místním tisku. Z významných osobností této doby je třeba kromě
dříve jmenovaných uvést ještě Josefa Čestmíra Kernera, ředitele obchodní
školy, který vykonával funkci předsedy odboru od roku 1921 až do roku 1951.
V roce 1933 převzali boleslavští turisté po dlouhých jednáních správu
zříceniny hradu Michalovice, kde byla v následujícím roce slavnostně otevřena rozhledna. Naopak neúspěšná byla dlouholetá snaha o vybudování
turistické chaty s rozhlednou na Chlumu, kde se podařilo pouze začít
s budováním turistické stezky.
Za 2. světové války byla činnost odboru opět velmi omezena, po roce 1945
došlo k jejímu obnovení. Kromě výletů a přednášek zahrnoval program
činnosti také provedení oprav na hradě Michalovice a dokončení stezky
na Chlum.
První akcí byla velká manifestace na oslavu osvobození na Michalovicích,
z níž čistý výnos přes 8000 Kčs byl věnován na obnovu Lidic.
Od roku 1946 se začaly pořádat autobusové zájezdy, především do dříve
nedostupných severních pohraničních hor, na Šumavu a na Slovensko, jež
se těšily velké oblibě.
Na slavnostní členské schůzi odboru 29.5.1947 v Grandhotelu Věnec
byl dlouholetý a zasloužilý předseda odboru Josef Čestmír Kerner ke svým
70. narozeninám jmenován prvním čestným členem odboru.
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V souvislosti s připravovaným Všesokolským sletem 1948, kdy se
předpokládal zvýšený turistický zájem i o Pojizeří, bylo pečlivě a rozsáhle
obnovováno a zdokonalováno turistické značení, vydány mapy s vyznačením turistických tras a dlouho připravovaný průvodce Pojizeřím, jehož
autorem byl právě předseda odboru.
Do užívání a posléze vlastnictví odboru přibyla chata na Studenově
v Rokytnici nad Jizerou. Slavnostní zahájení rekreačního provozu se uskutečnilo 17. 9. 1949. V následujících letech sem členové rádi jezdili nejen
nabrat sil ve dnech svého volna, ale i brigádnicky pracovat na údržbě
i zvelebovacích úpravách. Odbor měl štěstí na obětavé správce, kterých se
vystřídalo několik. Chata poskytovala prosté, ale útulné přístřeší pro rekreační pobyt a svůj dobrý vztah k ní nalezly celé rodiny našich členů.
Podzimní termíny byly využívány spíše staršími turisty, milovníci zimního
sportování zase ocenili vybudování lyžařských vleků v blízkosti chaty.
V roce 1975 se po Bohumilu Hovorkovi stal správcem Jiří Rybín, pod
jehož vedením byla dále přestavována a modernizována. Chata byla majetkem odboru až do roku 2004, kdy ji správce Rybín odkoupil.

Po roce 1948 se KČT stal součástí státem řízené
sjednocené tělovýchovy
Po roce 1948 byl odbor násilně sloučen s organizací Sokol (později
TJ Sokol AZNP, DSO Spartak AZNP a následně TJ Auto Škoda) a stal se
součástí státem řízené sjednocené tělovýchovy. Hlavní důraz byl kladen
na zapojení mládeže, ideovou náplň, masovost turistiky a její branný význam. Na základě směrnic bylo třeba se účastnit plnění odznaků zdatnosti
a Turista ČSR, zápočtových cest a orientačních závodů, zatímco rekreační
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a poznávací stránka turistiky po určitou dobu ustupovala do pozadí. Veškerá
činnost musela být plánována a nadřízenými orgány byla následně kontrolována. Od roku 1957 se hlavní osou práce odboru stala akce 100 jarních
kilometrů. I za těchto ne zcela příznivých podmínek se však dařilo udělat
mnoho dobrého. Pro přípravu a vedení turistických akcí se povedlo získat
Josefa Vávru, který již dříve působil v odboru v jiných funkcích. Od roku
1958 bylo jeho zásluhou nesmírně rozšířeno pořádání výletů, exkurzí
i přednášek. Díky bohaté nabídce turistického programu a dobré propagaci
se staly výlety turistického oddílu přitažlivými, což se odrazilo v opětovném růstu jak členů oddílu, tak účastníků akcí. Dalším pilířem boleslavské
turistiky se stal vedoucí turistických kanceláří v Mladé Boleslavi Pavel
Beck, který šel ve šlépějích svého otce a připravil pro členy celou řadu výletů i tuzemských a zahraničních zájezdů. Po dlouhou dobu vykonával
funkci hospodáře a značkaře Josef Cerha. U příležitosti 60. výročí organizované turistiky v Mladé Boleslavi bylo všem třem zmíněným uděleno
čestné členství.
Předsedou oddílu se v tomto období stal Stanislav Vacek, který se sám
aktivně podílel na značení turistických cest, vedení výletů, organizování
zájezdů a osvětové činnosti.
V letech 1959-68 působil při oddíle mototuristický kroužek, který dosáhl
mnoha sportovních úspěchů.
V roce 1964 byly navázány družební styky s odborem turistiky v Žitavě,
které měl na starosti Bohumír Keller. Jeho zásluhou se z této politicky žádoucí povinnosti stala vcelku přátelská záležitost, kdy turisté z tehdejší
NDR byli zváni k účasti na našich akcích a naopak.
V letech 1972-76 pod vedením Františka Vinše vyvíjel činnost oddíl
dálkařů, kteří se po řadu let zúčastňovali 15-20 dálkových a etapových po-

chodů ročně. K nejvýkonnějším členům patřila Růžena Millánová. Velkou
aktivitou při vedení pěších výletů a zájezdů i organizační a propagační
prací v oddíle dálkových pochodů se v 70. letech nesmazatelně zapsala
do historie odboru Emilie Chourová.

cyklistů, a dále Jaroslava Kasalová a Květoslava Vyšohlídová. Další oddíl
TOM od roku 1983 vedli manželé Vávrovi. V tomto roce zasloužilý organizátor turistiky Pavel Beck poprvé uspořádal Sraz mladých turistů
na Michalovicích.

Od roku 1973 do roku 1989 byl náš odbor nucen socialisticky soutěžit
o titul Vzorný oddíl a výsledky plnění obhajovat. V každoročním závazku
se obvykle opakovaly body: získání odznaků 100 jarních kilometrů, účast
na pochodech, uspořádání Mladoboleslavské 50, získávání výkonnostních
tříd a odznaků Turista ČSR, soutěžení turistických oddílů mládeže, nábor
nových členů, udržování značených cest, pořádání besed s turistickou tematikou, a dokonce i odpracování brigádnických hodin a získávání dárců
krve. Od roku 1981 ještě musel být vypracován Plán rozvoje turistického
odboru, což bylo prakticky totéž, ale na 5 let dopředu.

Začátkem roku 1975 byl založen při turistickém odboru TJ Auto Škoda oddíl orientačního běhu pod vedením Jiřího Suchardy. Poměrně
úspěšný oddíl ukončil svou činnost v roce 1982 přechodem většiny členů
do TJ Rudá hvězda.

U zrodu tradice našeho jediného dálkového pochodu, Mladoboleslavské
padesátky, stáli Jan Dvořák a František Vinš, kteří sami připravili 1. ročník v dubnu 1973. Od 4. ročníku do konce 80. let sestavoval trasy metodik
František Hájek, vždy s určitým tematickým zaměřením. Byly tak turistům připomínány významné kulturní a politické osobnosti, historické
události či problémy ochrany přírody. K mnoha ročníkům byly vydány
brožury připravované Vlastimilem Kleandrem, které seznamovaly účastníky pochodu s daným tématem a zajímavostmi na trase. Od 16. ročníku
jsou veřejnosti nabízeny i cyklistické trasy, které se těší velké oblibě. Nejúspěšnějších ročníků v 80. letech se běžně účastnilo přes 1200 turistů.
V roce 1973 se uskutečnil také 1. ročník Zimního přechodu Chlumu,
jehož cílem bylo vytáhnout turisty i do zimní přírody.
Turistické oddíly mládeže zahájily svou činnost v roce 1975. Jejich vedení se ujaly Růžena Millánová, která po roce 1988 vedla také oddíl mladých

K 1. lednu 1980 byl dále ustaven oddíl vysokohorské turistiky. Ten se
po roce 1990 osamostatnil pod názvem Chlum.
V roce 1984 byla na návrh Stanislava Vacka zahájena tradice Hvězdicových výstupů na vrch Mužský. Poté, co pan Vacek v dubnu 1998 zemřel
v blízkosti Mužského při značení turistických cest, byla tato akce přejmenována na Memoriál Stanislava Vacka. Uskutečnilo se celkem 39 ročníků,
naposledy v roce 2016. Vzhledem ke stále klesajícímu zájmu turistů se pochod v dalších letech již nekonal. V roce 1989 se rovněž na návrh Stanislava Vacka konal 1. ročník Novoročního výstupu na Dědka.
V letech 1986-90 byl předsedou odboru František Vinter. Skupinu
značkařů po Stanislavu Vackovi převzal Jiří Vávra.
S historií a činností odboru turistiky byla veřejnost seznamována obvykle v době kulatých výročí. V roce 1979 se v boleslavském muzeu konala
výstava k 60. výročí turistiky v Mladé Boleslavi, kterou připravil Stanislav
Vacek. Stejný autor zpracoval o 10 let později také brožuru k 70. výročí
a v roce 1991 Almanach Mladé Boleslavi, popisující vývoj města, jednotlivé ulice, významné osobnosti a další zajímavosti. Na jeho práci navázal
později dlouholetý správce archivu Vlastimil Kleandr, který v roce 1998
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připravil pro zdejší muzeum výstavu ke 100. výročí založení KČT a v roce
1999 zpracoval a vydal obsáhlou brožuru s názvem 80 let Klubu českých
turistů Mladá Boleslav.

Opět jako Klub českých turistů
7. dubna 1990 byl obnoven Klub českých turistů jako samostatná dobrovolná organizace.
Na výroční členské schůzi 28.1.1991 bylo potvrzeno členstvem, že se
stáváme odborem KČT, a byly přijaty stanovy klubu. Zpočátku ještě jako
člen TJ Auto Škoda, později jsme získali právní subjektivitu. Předsedou
odboru se v této době stal Bohumil Hovorka.
Poté, co byla činnost odboru odpolitizována, mohli se funkcionáři
a cvičitelé konečně plně soustředit na původní turistickou náplň, především výletní a zájezdovou činnost. Na tomto místě bychom chtěli připomenout alespoň část těch, kdo v posledních 30 letech věnovali svůj čas
a energii práci pro druhé.
Zalistujeme-li starými Kalendáři turistických akcí, setkáme se v 90. letech
se jmény Vladislava Hamáčková, Emilie Kellerová, Marie Typltová,
Alena Žlabová, Helena Kopecká, Zdena Brodská, Květa Pocnarová,
později Helena Krocová, Věra Dlasková, Hana Čížková, Eva Čížková
a Hana Hlubučková, z mužů pak Karel Čížek, Václav Švec, Miroslav
Vaníček, Miroslav Horák, Petr Tichý, Karel Hanuš, Josef Boubín, Jan
Kern, Bohumil Rozenkranz a František Veselý. Oblíbené zájezdy navíc
připravovali Karel Brejcha, Jiří Vávra a Helena Šimůnková, Bohumil
Hovorka a Stanislav Vacek, manželé Kleandrovi, Otto Seidler a Jan Žofka.
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Do slovenských hor nás dlouhá léta vozili Růžena a Eduard Millánovi
s Hanou Žaludovou.
Ke 110. výročí založení KČT v roce 1998 byli zasloužilí funkcionáři
Marie Typltová, Josef Cerha a Stanislav Vacek oceněni Čestným odznakem Vojty Náprstka, což je nejvyšší turistické vyznamenání. V jubilejním
roce 1999 měl náš odbor 473 členů včetně oddílů TOM. Přednášky s turistickou tematikou zajišťované Václavem Vyšohlídem byly po řadu let pořádány v loutkovém sále Domu kultury a později v kině Svět. Se svými
cestami po světě seznamovali posluchače např. Milena Kinzlová, Václav
Rathouský, Martin Vedral, Jiří Vávra, Miroslav Laurin, Zdena Hladká,
Quido Malina nebo Jaroslav Kraj.
V roce 1992 byla na aktivu v Sobotce založena oblast Český ráj a Pojizeří,
v níž náš odbor zastupoval Vlastimil Kleandr. Ale již v roce 2002 začalo
vytváření oblastí v hranicích nového krajského uspořádání. Pan Kleandr
náš odbor reprezentoval také v přípravném výboru a na ustavující konference Středočeské oblasti 11. října 2003. Novou předsedkyní odboru se
v roce 2005 stala Marie Kleandrová.
V letech 2002-2007 působil při odboru oddíl mezinárodní a výkonnostní turistiky pod vedením Hany Sešínové.
V prvním desetiletí nového století posílili řady našich vedoucích Věra
Zimová, Jarmila Mošničková, Jiří Vávra ml. a Jan Kverek.
Jednodenní zájezdy nás kromě území Čech zavedly také do skal Saského
Švýcarska, měst Horní Lužice a Žitavských hor i polské části Jizerských
hor a Krkonoš. Při vícedenních zájezdech jsme se podívali i do vzdálenějších oblastí, jako jsou Šumava a Bavorský les, Novohradské hory, Svatošské skály, Krušné hory, Brdy, Poohří, Česká Kanada, Třebíčsko a Telčsko,

Broumovsko a jeho polské příhraničí, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky, Beskydy, Moravský kras, Pálava a Bílé Karpaty, několikrát dokonce
až na Slovensko. Na řadu z nich nás spolehlivě přepravil autobus našeho
člena, nezapomenutelného Mirka Straky z Benátek, který o nás vzorně
pečoval a byl nejen naším řidičem, ale i dobrým kamarádem.
Od roku 2002 jsou zásluhou Vlastislava Pažouta a Heleny Kolínové
nabízeny lyžařské zájezdy na běžky a v roce 2008 byla zahájena řada cyklistických zájezdů pod vedením Vlasty Cibulkové a Karla Šulce.
Oddíly mládeže TOM Poustevníci a Dupálek po roce 2006, kdy dlouholeté vedoucí Jaroslava Kasalová a Květoslava Vyšohlídová předaly oddíly
mladším vedoucím, postupně ukončily svou činnost.
K víkendovým výletům přibyly v roce 2003 seniorské středy. Některé
akce na sebe tematicky navazují, např. Poznáváme Prahu a její okolí,
Zpět k pramenům, Vzhůru na rozhledny, Prahou podél potoků. V zimních měsících převažují vycházky okolím Mladé Boleslavi, turistická sezóna
výletů začíná Jarním nástupem do přírody a končí Předsilvestrovskou
dámskou, nyní i pánskou jízdou.
1. ledna 2004 jsme se poprvé zapojili do celostátní akce Novoroční
čtyřlístek, jejíž výnos je v současnosti používán k zřizování turistických
stezek pro vozíčkáře.
Ve dnech 12.-15. listopadu 2009 přivítal mladoboleslavský odbor příznivce turistiky z České republiky na 38. ročníku celostátní akce Za posledním puchýřem. Touto velkou tradiční událostí jsme oslavili významné
výročí 90. let založení KČT v Mladé Boleslavi. Pro účastníky byly uspořádány
zájezdy na Kokořínsko, Jabkenicko, Nymbursko, do Českého ráje, okolí
Ralska a v neposlední řadě exkurze do Škody Auto. Trasy v délce 8 až 50 km

byly připraveny na sobotu 14. listopadu, na neděli čekaly turisty trasy
v délce 12 a 20 km. Organizátoři také pozvali zájemce do Domu kultury
na Puchýřovskou zábavu.
V letech 1998-2011 byli členy našeho odboru turisté z Bělé pod Bezdězem, kteří se později osamostatnili, ale dodnes s nimi udržujeme nadstandardní vztahy. Výlety a zájezdy vedené Jiřím Bollardem, Janem Mittenhuberem a Josefem Müllerem byly občas trochu dobrodružné, ale vždy
plné dobré nálady. Také jejich každoroční akce Máchovi v patách se těšily
velké oblibě.
Od roku 2010 získal náš odbor právní subjektivitu, takže již není
součástí organizace Auto Škoda. V rámci smlouvy mezi odborem a TJ Auto
Škoda je nám však zajišťována účetní agenda a poskytováno zázemí
ve Sportovní hale.
Řady vedoucích po roce 2010 rozšířili Alexandr Macke, Eva Palaštuková
a Anna a Jaroslav Novákovi, po zdravotní pauze se vrátil František Veselý
a z řad značkařů vedly výlety také Josefa Mašínová a Štěpánka Radikovská.
Naposledy byly v roce 2019 proškoleny Danuše Dvořáková, Dagmar
Malinová a Jana Mejstříková, které pomáhají především s organizací lyžařských zájezdů.
Naše Mladoboleslavská padesátka byla v letech 2015 a 2018 zařazena
mezi pochody Středočeské 10. Tuto akci jsme opakovaně podpořili svou
účastí na dalších pochodech ostatních středočeských odborů. Sami jsme
v listopadu 2018 uspořádali Podzimní setkání turistů Středočeské oblasti v Libošovicích. K těmto příležitostem byla vydána speciální turistická
vizitka, stejně jako ke 100. výročí našeho odboru v roce 2019.
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KČT v současné době sdružuje téměř 40 000 turistů po celém Česku.
Náš odbor s přibližně 280 členy patří ve Středočeské oblasti mezi nejpočetnější. Kromě bohaté nabídky vycházkové a výletové činnosti včetně akcí
pro seniory nabízíme svým členům jednodenní a vícedenní zájezdy pěší
turistiky, lyžařské turistiky a cykloturistiky. Pokoušíme se opět zahájit činnost skupiny rodinné turistiky. Zásluhou Tomáše Nikodéma a Josefy
Mašínové pracuje skupina značkařů, která má na starosti údržbu 458 km
značených turistických cest na Mladoboleslavsku. Za dlouholetou práci
značkaře byl oceněn František Výtvar.
Pro své členy vydáváme prosincový Zpravodaj a dvakrát ročně Kalendář akcí. S naším programem se navíc může seznámit každý v časopise
Boleslavan, ve vývěsních skříňkách ve Sportovní hale, na třídě TGM
a v infocentru, o které pečuje Jan Žofka, a na našich webových stránkách
www.kctmb.com, které spravuje Lenka Zíková. Pro veřejnost připravujeme každoročně Novoroční výstup na Dědka, poslední sobotu v dubnu
Mladoboleslavskou padesátku s trasami pro pěší i cyklisty a první sobotu
v prosinci Zimní přechod Chlumu. Také ostatní naše akce, především
jednodenní vycházky a výlety vlakem, jsou otevřené veřejnosti, na zájezdech ovšem mají přednost členové KČT. Rádi mezi sebou uvítáme nejen
nové členy, ale i nové zájemce o vedení turistických akcí. V jubilejním roce
2019 plánujeme kromě obvyklé činnosti také vydání brožury a výstavku
ke 100. výročí odboru, kterou bude možné zhlédnout v prostorách magistrátu.

Staré Splavy – Dělová cesta – Doksy
Pětadvacet turistů připraveno na cestu
na nádraží Staré Splavy. Nebyly to sice davy,
ale počet ideální. Po úvodním přivítání
vydali se na túru, po rovině a pak vzhůru
k cestě zvané Dělová. Kam se poutník podívá,
všude stromy statné. Příroda je, málo platné,
v máji v plném rozkvětu. To je dobře, že jsme tu,
říkají si při svačině a pak z kopce pohodlně
vrací se zpět do Splavů, do Rybníčka na stravu.
A protože zbyly síly, po obědě vyrazili
kol jezera čilí, svěží ještě do Doks na nádraží.
Senioři ve středu mají dobrou náladu!
Na počasí spoléhají, deště se jim vyhýbají,
nechcete být mezi nimi?
Vlastimil Kleandr
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Foto:
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Klub českých turistů, odbor Mladá Boleslav v roce 2019
v nákladu 1000 ks.
S použitím brožury Ing. Vlastimila Kleandra „80. let KČT
Mladá Boleslav“ zpracovala Mgr. Věra Zimová
archiv KČT Odboru Mladá Boleslav
Ing. Miroslav Horák
Boftisk s.r.o., Nymburk

Za první republiky – 20. léta

10. 12. 1924 Muchovské skály

15. 8. 1925 Zadní Jetřichovice

16. 8. 1925 Rudolfův kámen

13. 9. 1925 Masarykova studánka pod Zvičinou

1925 Rovensko pod Troskami

1925 Smědava
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Za první republiky – 20. léta

25. 4. 1926 Valečov

25. 7. 1926 Krtola

19. 9. 1926 Vyskeř

1926 Příhrazy

1926 Polomené hory, Dubová hora

1926 Hamerské jezero
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30. a 40. léta

9. 3. 1930 nad Bojeticemi.

1942 – skupina fotografů podílející se na krajinářské výstavě,
vlevo předseda odboru J. Č. Kerner

1946 – jeden z prvních poválečných zájezdů

9. 6. 1946 Edmundova soutěska na Kamenici

1946 Hřensko

1946 Krkonoše
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Ve vlnách sjednocené tělovýchovy

1948 Vysoké Tatry

1960 – účastníci orientačního závodu

1961 – zahájení akce 100 jarních kilometrů v Bělé pod Bezdězem

1962 – Josef Vávra obklopen mládeží při výletu na Zebín v rámci
akce 100 jarních kilometrů

1964 – 1. zimní sraz na Chlumu zorganizovaný S. Vackem (první
zprava)

1965 Jizerské hory
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Ve vlnách sjednocené tělovýchovy

100 jarních kilometrů, uprostřed vedoucí výletu Josef Vávra

1971 Vysoké Tatry – Štrbské pleso, druhá zleva vedoucí
E. Chourová

1973 – dálkaři našeho odboru na akci Český kvadrant v Rožnově
pod Radhoštěm

1980 – Žitavská padesátka

1983 – zájezd na Šumavu

1988 Vysoké Tatry – zájezd pod vedením E. Chourové (první zleva)
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Významní představitelé odboru KČT Mladá Boleslav

1979 – členové výboru J. Cerha, S. Sviták, B. Hovorka, J. Rybín,
H. Šimůnková, Jiří Vávra, V. Vyšohlíd, B. Keller, F. Hájek, S.Vacek

Metodik F. Hájek s mapou
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1980 – S. Vacek, Jiří Vávra, J. Cerha, F. Hájek

Druhý zprava V. Kleandr, první zprava E. Millán

Hospodářka a vedoucí výletů Helena Šimůnková

Bohumil Hovorka, předseda odboru v letech 1991–2005

Vedoucí turistických akcí

2008 Vysoké Tatry – vedoucí vysokohorské turistiky H. Žaludová
blahopřeje Růženě Millánové k 80. narozeninám

2010 Šumava – vedoucí zájezdů lyžařské turistiky V. Pažout

2011 – vedoucí pěší turistiky Otto Seidler s manželkou

1998 – F. Moser z ústředí KČT a starosta města S. Kvaizar
předávají diplom Marii Typltové

2018 – vedoucí pěší turistiky a cykloturistiky Vlasta Cibulková
a Věra Zimová

2019 – vedoucí pěší turistiky Eva Palaštuková, Josefa Mašínová,
Marie Kleandrová
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Vedoucí turistických akcí

28. 1. 2014 – Vyroční členská schůze, předsedkyně odboru M. Kleandrová předává diplom značkaři F. Vytvarovi

28. 1. 2014 Vyroční členská schůze, předání diplomu V. Pažoutovi,
vlevo vedoucí pěší turistiky J. Žofka

2014 Podbezdězí – V. Zimová, R. Millánová a M. Vávrová

Vedoucí pěší turistiky Jan Kverek u pramene Cidliny

2019 – Hana Žaludová na pochodu Rohoznický darmošlap

2019 – vedoucí pěší turistiky Jaroslav a Anna Novákovi
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Vedoucí turistických akcí

Vedoucí pěší turistiky Alena Žlabová
Herclíková (Předsilvestrovská dámská
jízda)

1977 – Výroční členská schůze

Vedoucí pěší turistiky a organizátorka
zájezdů Emilie Chourová

Vedoucí pěší turistiky Helena Krocová

1981 – Výroční členská schůze, vpředu manželé Kinzlovi, v třetí
řadě druhá zleva E. Chourová, vpravo B. Keller

Kokořínsko – v pozadí Helena Krocová a Růžena Millánová

Výroční členská schůze, předseda odboru S. Vacek předává ocenění
zasloužilým členům
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Pěší turistika

1. 1. 1989 – vycházka pod vedením M. Typltové (první zprava)

Oddíl mládeže s Josefem Vávrou

Chalupa na Studenově v Rokytnici nad Jizerou byla ve vlastnictví
odboru v letech 1948–2004

1. 1. 2008 – zimní vycházka

2011 – zimní výlet Jana Kverka „Podkumburské cesty a cestičky“

2013 – zimní výcházky okolo MB, sraz u Sportovní haly
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Zimní výlety a lyžařská turistika

1. 1. 2016 Javorník – zimní pěší výlet

2017 Český ráj, Radvánovice

2018 Český ráj

2010 Šumava – lyžařský zájezd

2013 Krkonoše, Hančova mohyla

2013 Rýchory
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Lyžařská turistika a Jarní nástup do přírody

2014 Krkonoše

2015 Krkonoše

2016 Jizerské hory

2011 Mšeno – Jarní nástup do přírody

2012 Libošovice – Jarní nástup do přírody, A. Žlabová, J. Žofka,
M. Kleandrová

2014 Sychrov – Jarní nástup do přírody, Eva Palaštuková a Vlasta
Cibulková nad mapou
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Z historie Mladoboleslavské padesátky

1973 – 1. ročník Mladoboleslavské padesátky „Zlatou stezkou
k Valečovu“

1979 – 7. ročník Mladoboleslavské padesátky „Po stopách Jana
Švermy“, na startu E. Chourová, M. Cerhová, S. Vacek

1981 – 9. ročník Mladoboleslavské padesátky „Kolem Vrátenské
hory“, u mapy S. Vacek

1985 – 13. ročník Mladoboleslavské padesátky „Ve znamení
Brontosaura“

1986 – 14. ročník Mladoboleslavské padesátky „Po bojištích
prusko-rakouské války 1866“, na kontrole V. Kleandr

2008 – 36. ročník Mladoboleslavské padesátky „Bělskými lesy“
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Z historie Mladoboleslavské padesátky

2012 – Mladoboleslavská padesátka „Po stopách Posledního
puchýře“, v cíli na Štěpánce H. B. Studecká

2015 – Mladoboleslavská padesátka „Přes čtyři hrady“, kontrola
v Debři

2015 – Mladoboleslavská padesátka, H. Žaludová na kontrole
v Debři

2015 – Mladoboleslavská padesátka, cíl ve Sportovní hale

2019 – Mladoboleslavská padesátka „Putování Podbezdězím“,
skupinu dětí vede J. Mašínová

2019 – Mladoboleslavská padesátka, na kontrole nad Hrdlořezy
manželé Novákovi
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Seniorské středy

2016 Praha – Seniorská středa „Pasážemi, průchody a uličkami
Starého a Nového města, vedoucí F. Veselý (druhý zprava)

2017 Libice nad Cidlinou – Seniorská středa „Luhem i městem“

2017 Velenice – Seniorská středa „Podél Svitávky“

2018 Smidary, Vojtěchův dub – Seniorská středa „Přes Loučnou
do Nového Bydžova

2019 České středohoří – Seniorská středa

2019 České středohoří, Rozhledna Hořidla – Seniorská středa
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Pěší turistika

21. 4. 2007 Kolínsko – „Za památníky osudové bitvy“ – F. Veselý

2009 – „Na Rýchory přes Polsko“ s V. Zimovou

2011 Všetaty – Mělník – „Kolem vinic k soutoku“

2012 – „Za narcisy na Jizerku“

2014 Doksy – „Podzim v Podbezdězí“

2018 Horní Libchava – „Jarní výlet na rozkvetlou Slunečnou“
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Vícedenní zájezdy pěší turistiky

2012 Velký Javor – zájezd Bavorský les

2012 Riedelstein – zájezd Bavorský les

2017 Praděd – zájezd Jeseníky

2018 Broumovské stěny, Soví hrádek – zájezd Broumovsko

2018 Ostaš – zájezd Broumovsko

2018 Králický Sněžník – zájezd Jeseníky

23

Jednodenní autobusové zájezdy

2012 Šerlich – zájezd Orlické hory

2012 u Kunštátské kaple – zájezd Orlické hory

2012 Görlitz – adventní zájezd

2013 – zájezd Saské Švýcarsko, J. Žofka, manželé Seidlerovi,
R. Millánová

2015 Smrk – zájezd Jizerské hory

2017 Sklenařice – zájezd Krkonoše
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Zahraniční zájezdy

2006 Ďumbier – zájezd „Slovenské hory“

2006 před ubytovnou v Tatranské Lesné – zájezd „Slovenské hory“

2006 Pieniny, plavba na pltích po Dunajci – zájezd „Slovenské
hory“

2014 chata Andrzejówka – zájezd „Broumovsko a polské Stolové
hory“

2014 Szczeliniec Wielki – zájezd „Broumovsko a polské Stolové
hory“

2016 Krkonoše, Sněžné jámy – zájezd „Okolo Sněžných jam
z Polska“
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Autobusové zájezdy

2005 Nízké Tatry – zájezd „Za divokou krásou Tatry, Fatry
a okolí“, nezapomenutelný řidič Mirek Straka

2005 – zájezd „Jeskyně Moravského krasu“, účastníci zájezdu

2005 Toulovcovy maštale – zájezd „Jeskyně Moravského krasu“

2009 Michalovická Putna – „Poslední puchýř“

2012 Lovoš – zájezd „Na Lovoš za vyhlídkou“

2019 – zájezd „Údolí Doubravy“
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Naše účast na pochodech ve Středočeské oblasti

2015 hrad Točník – pochod „Hájemství zelené“

2016 – pochod „Vzpomínka na Svatojanské proudy“

2017 Putim – pochod „Nejen za Švejkem do Putimi“

2018 Louňovice pod Blaníkem – pochod „Výstup na Blaník – Jarní
sraz turistů Středočeské oblasti“

2018 Velký Blaník – uvnitř rozhledny

2018 – pochod „Do Lán na den T. G. Masaryka
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Zimní přechod Chlumu

1974 – 1. ročník Zimního přechodu Chlumu

1992 – 19. ročník Zimního přechodu Chlumu, S. Vacek,
B. Hovorka, E. Millán, R. Millánová a V. Kleandr

2004 – 31. ročník Zimního přechodu Chlumu, kontrola v Žerčicích

2010 – 37. ročník Zimního přechodu Chlumu, uprostřed
H. Žaludová

2010 – 37. ročník Zimního přechodu Chlumu, M. Kleandrová,
H. B. Studecká a H. Čvančarová

2015 – 42. ročník Zimního přechodu Chlumu, H. B. Studecká
a H. Hanzlová
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Zimní přechod Chlumu a Předsilvestrovská dámská jízda

2016 – 43. ročník Zimního přechodu Chlumu, Holé Vrchy

2017 – 44. ročník Zimního přechodu Chlumu

2017 – 44. ročník Zimního přechodu Chlumu

2007 – Předsilvestrovská dámská jízda, Benátky nad Jizerou

2010 – Předsilvestrovská dámská jízda, A. Žlabová

2011 – Předsilvestrovská dámská jízda
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Předsilvestrovská dámská jízda a Výstup na Mužský

2012 – Předsilvestrovská dámská jízda, Čelákovice

2013 – Předsilvestrovská dámská jízda, Bakov nad Jizerou

2014 – Předsilvestrovská dámská jízda, Neratovice

2015 – Předsilvestrovská dámská jízda, Brandýs nad Labem

18. 9. 2005 – Výstup na Mužský

18. 9. 2005 – Výstup na Mužský, kontrola V. Vyšohlíd
a K. Vyšohlídová
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Naši značkaři

Skupina značkařů našeho odboru

Nejmladší značkař Jakub Růžička

2016 Stará Hrada – značkaři opravují schody

Zdeněk Milota, značení nové cesty u Milovic

Dvůr Pachouň, Přibyslavice – značí Jiří Janda

Porada značkařů před značením
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Naši značkaři

2017 – seminář značkařů v Příhrazech

Příprava materiálu ke značení, J. Mašínová a M. Vávrová

Značení Naučné stezky Chlum ve spolupráci s ČSOP Klenice

Š. Radikovská a P. Zelený značí Naučnou stezku Chlum

2019 Hrázka – značkaři při práci

2019 – František Výtvar dostává stříbrnou medaili k výročí 120 let
Klubu českých turistů
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100 let Klubu českých turistů v Mladé Boleslavi

Miroslav Straka, člen KČT a náš zájezdový řidič
od roku 1993 do roku 2010

Manželé Kleandrovi v cíli Mladoboleslavské padesátky
v Sobotce v roce 2002

Mladoboleslavská padesátka, Sobotka 2008

Zimní přechod Chlumu, Holé Vrchy 4. 12. 2010

Lyžařský zájezd do Jizerských hor, 2016

KČT Mladá Boleslav

U Stadionu 1322, 293 01 Mladá Boleslav
www.kctmb.com
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