
Narozeninový víkend 15. – 17. 8. 2014 

120 let založení KČT v Rožnově p. R. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Dne 10. srpna 1894 byly moravským místodržitelstvím v Brně 
schváleny Stanovy místního odboru Klubu českých turistů (KČT) a od 

toho data letos uplynulo 120 let. Proto jsme se rozhodnuli k tomuto 
významnému výročí uspořádat v Rožnově pod Radhoštěm 

Narozeninový víkend. Jelikož se jednalo o výročí KČT, byly zaslány 
propozice a pozvánky do všech oblastí KČT v ČR a karavanistům 

z Česka, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska. Nakonec se 
prezentovalo 58 posádek v počtu 145 osob; ČR 52 posádek, Polsko 3 

posádky a Slovensko 3 posádky. 
 

Každá posádka obdržela brožuru o historii KČT v Rožnově p. R., tašku 
s propagačními materiály, mapu, svíčku a zápalky z firmy UNIPAR a 

každá osoba dostala na památku pamětní list. Pro zájemce byly 

k dispozici zlevněné poukázky do Valašského muzea v přírodě, do 
SportArtCentra v Prostřední Bečvě a do restaurace Eroplán. 

 
Večerní setkání účastníků se uskutečnilo v pátek ve dvou stanech a 

přilehlé louce, protože kapacita stanů nestačila. Rádi jsme mezi sebou 
přivítali i nově zvoleného předsedu KČT Mgr. Vratislava Chvátala, 

zastupujícího předsedu KČT Českomoravského camping clubu 
Ladislava Zámečníka, zástupce oblasti KČT Valašsko – Chřiby 

Ladislava Hojgra a předsedu TJ Rožnov p. R. Mgr. Jana Pargače. Pro 



časové zaneprázdnění se omluvil hejtman Zlínského kraje MVDr. 
Stanislav Mišák a starostka města Rožnov p. R. Bc. Markéta Blinková. 

 
Hlavním dnem Narozeninového víkendu byla sobota, kdy byl pro 

zájemce připraven organizovaný autokarový výlet a cyklovýlet. Na 
základě rozeslaných propozic na oblasti KČT v ČR jsme očekávali i 

příjezd turistů jen na sobotní program, ale přišlo pouhých 8 osob. 

Nepředpokládali jsme, že přijede někdo z Čech. Ale kde zůstali turisté 
z oblasti KČT Moravskoslezské a především z mateřské oblasti KČT 

Valašsko – Chřiby? 
 

Autokarového výletu se zúčastnilo 37 osob a absolvovali zastávku u 
zvoničky na Soláni, prohlídku Karlovského muzea a dřevěného 

kostelíku ve Velkých Karlovicích. Jelikož z rozhledny Súkenická by 
byla špatná viditelnost, operativně byla zařazena exkurze ve 

sklárnách v Karolince a návštěva sklářského jarmarku. 
 

Účast na cyklovýletu přes Zubří a Zašovou do Valašského Meziříčí a 
zpět po cyklostezce Bečva, který absolvovalo pouze 7 statečných, 

zřejmě ovlivnilo ne zrovna přívětivé počasí. 
 

Ostatní si udělali vlastní program a využili zlevněné vstupné do 

Valašské muzea v přírodě, kde probíhal jarmark, obdivovali 
Jurkovičovu rozhlednu na Karlově kopci, zavítali na Pustevny a 

Radhošť, projeli se vláčkem Rožnováčkem, zašli ochutnat pivo do 
Rožnovského pivovaru a někteří si jen tak vyrazili do nedalekých lesů 

na houby. Nenudil se asi nikdo. Sobotní večer se odehrával v duchu 
přátelských setkáních u karavanů. 

 
V neděli již opět svítilo sluníčko, a tak si každý udělal program dle 

svých zájmů a postupně se camp Sport vyprazdňoval. Byly však i 
takové posádky, kterým se v Rožnově p. R. tak líbilo, že si pobyt 

prodloužily. 
 

 
Srpen 2014 

Zbyněk Vaňura 


