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Bučovice 27. z{ří 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA
Výstava představuje 130 let činnosti KČT
Vernis{ží v trampském duchu byla v p{tek 22. z{ří zah{jena v bučovickém muzeu
výstava Za posledním puchýřem aneb Tři století turistiky v českých zemích.
Ve výstavním s{le muzea představuje bohatou činnost několika generací členů
Klubu českých turistů a také Klubu Noha Bučovice a odboru KČT Bučovice, který
členové Nohy založili v roce 1933.
Samotný Klub českých turistů ovšem vznikl d{vno předtím, již v roce 1888. Z{hy po
svém založení začal značit a tím zpřístupňovat lidem českou krajinu. „První
značenou trasu kolem Svatoj{nských proudů vyznačil hned v roce 1889. V témže
roce také začín{ vyd{vat Časopis turistů, který od té doby pod různými n{zvy (dnes
Turista) vych{zí dodnes a je tak jedním z nejstarších st{le vyd{vaných periodik
u n{s,“ uvedl předseda odboru KČT Bučovice Roman Volek.
Necelé tři roky po svém založení se pak Klub českých turistů pustil do projektu,
který nadobro změnil panorama hlavního města. Za pouhých pět měsíců dok{zali
jeho tehdejší představitelé zrealizovat stavbu rozhledny na Petříně a lanové dr{hy na
vrchol.
Ve své bohulibé činnosti pokračovali a pokračují členové Klubu českých turistů
dodnes. Jejím výsledkem jsou desítky chat a tisíce kilometrů značených tras pro
veřejnost.
Ve druhé č{sti se výstava věnuje fenoménu d{lkových pochodů a zejména jednomu
z nich – Za posledním puchýřem, který je ofici{lním ukončením turistické sezony
v republice Klubem českých turistů.
Tento pochod je putovní, každý rok se kon{ na jiném místě a pro rok 2017 svěřily
ústřední org{ny KČT jeho poř{d{ní pr{vě bučovickým turistům. „Na z{věr
aktu{lního ročníku puchýře se při slavnostním ceremoni{lu před{v{ štafeta novým
pořadatelům. Proto jsme velmi r{di, že mezi hlavní expon{ty výstavy patří nejenom
její současn{ podoba, ale také štafeta, kter{ se poprvé před{vala na puchýři
v Přerově, kde tato tradice před{v{ní štafety započala,“ doplnil Volek.
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Vernis{ž zah{jil za Muzeum Vyškovska Lubomír Vr{na. V kr{tkém projevu
upozornil na zajímavé historické souvislosti s Bučovicemi a rozvojem turistiky na
Brněnsku a připomenul také první roky působení Klubu Noha v Bučovicích.
Poté muzikanti z příležitostného uskupení Kališníci zahr{li n{vštěvníkům písničku
Vandr{k. N{sledně předseda odboru KČT Bučovice Roman Volek provedl přítomné
jednotlivými č{stmi výstavy. Se zdravicemi poté vystoupili starosta Bučovic Jiří
Hor{k, předseda Pěší sekce KČT Jiří Franc a za ústřední výbor KČT Libuše
Valentov{.
Po další písničce – Toulavej od Vojty Kiď{ka Tom{ška – už byla výstava takříkajíc
před{na veřejnosti. Nikoli však oblig{tním přestřižením p{sky, ale připevněním
rozverné tabulky na turistický směrovník, který výstavu doplňuje. Turistice věrný
zůstal i malý raut, jehož souč{stí byly řezy v podobě turistických značek.
Výstava potrv{ v bučovickém muzeu do neděle 19. listopadu. Stejně jako letošní
turistickou sezonu ji uzavře 46. ročník d{lkového pochodu Za posledním puchýřem,
který se v Bučovicích kon{ od 16. do 19. listopadu.
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– Klub českých turistů byl založen v roce 1888 v Praze
– od svého založení se mimo jiné věnuje značení turistických cest, v současnosti se
značkaři KČT starají o 40 tisíc kilometrů značených pěších tras
– d{lkový pochod Za posledním puchýřem je ofici{lní zakončení sezony Klubem
českých turistů; každý rok se kon{ na jiném místě v republice
– letošní 46. ročník DP Za posledním puchýřem hostí od 16. do 19. listopadu
Bučovice
– krom tradičního sobotního pochodu jsou souč{stí víkendového srazu p{teční
z{jezdy do okolí (Slavkovské bojiště, Han{cké Slov{cko, Moravské Slov{cko,
Chřiby), cestovatelsk{ beseda a promít{ní, komentovan{ prohlídka Bučovic aj.
– další informace lze získat na www.kct.cz a www.puchyr-bucovice.cz

