
ZPRÁVA O ČINNOSTI 
ODBORU ZA ROK 2020

Klub českých turistů, odbor Mnichovo Hradiště



SCHŮZKY VÝBORU

 Zakládající schůze 15. 2. 2018

 2018: 6 schůzek + členská schůze 
 2019: 10 schůzek + členská schůze 
 2020: 7 schůzek výboru



AKCE NAŠEHO ODBORU

 Počet akcí (výletů + brigád) 
 celkem: 29 (leden-prosinec), loni 35
 2 víkendy pro členy KČT 

    (Jedlová + přechod Lužických hor) 
 2 vodácké výlety
 10 seniorských výletů, loni 8
 2 dětské výlety + 1 stopovaná + 

    5x Mnichovohradišťské kamínkování
 4 brigády (pláž u Jizery, betonování geostezky, 

sázení dubu, pletivo ke stromku), loni 7 brigád 



CÍLE A KILOMETRY

 Nejbližší cíl našeho výletu: Zásadka 
na Sychrově

 Nejvzdálenější cíl: Vlčí hora (během 
rodinného výletu, cesta z Vlčí hory do 
Krásné Lípy)

 Počet kilometrů celkem:  236 km 
(loni 362 km);  pěšky 196 km, po vodě 
40 km (plus ještě kilometry ze 100 
jarních kilometrů: 5042 km)



ÚČASTNÍCI NAŠICH AKCÍ

 Počet účastníků na všech             

akcích celkem: cca 580 (loni 623)

 Nejstarší: není neobvyklé, že se našich 

výletů účastní i zdatní osmdesátníci

 Nejmladší: 5leté děti na dětském výletu 

Na Babu a Dědka (08/2020) 



PŘEZNAČENÍ TURIST. CEST 
(JIRKA JANDA)
 Snaha přeznačit červenou trasu (úsek 

mezi nádražím a náměstím; úsek přes 
lesopark; úsek z Valečova do MH) stále 
trvá, náš značkař je v pohotovosti, 
bohužel dosud nebyly objednány 
směrovky – vše vázne na nefunkčnosti 
mladoboleslavského značkařského 
odboru



ZVELEBOVÁNÍ OKOLÍ

 Ukliďme Česko (kvůli pandemii 
Covid-19 pouze individuální úklid)

 Dobrovolnická brigáda na pláži 
u Jizery (04/2020)

 Betonování infopanelů geostezky    
u ZŠ Studentská (05/2020)

 Zasazení 1 dubu u Přestavlckého 
rybníka (10/2020), pletivo (11/2020)



COVID-19 
A HROMADNÁ TURISTIKA

 Rok 2020 pro nás byl kvůli pandemii zcela neobvyklým, 
ale i přesto jsme pro Vás zvládli připravit řadu nových 
akcí (100 jarních kilometrů, projekt geostezky před         
ZŠ Studentská, první zcela dětský výlet Na Babu a Dědka, 
Mnichovohradišťské kamínkování)

 Ve spolupráci s městem Mnichovo Hradiště jsme v první 
jarní vlně pandemie vytipovali několik tras v okolí MH, 
vhodných pro individuální turistiku

 Několik výletů bylo zcela zrušeno: Z Hradiště na Ještěd 
04/2020, Oldřichovské háje a skály 05/2020 (tyto dva 
výlety kvůli pandemii), Za poznáním kostelů na 
Mnichovohradišťsku II 06/2020 i 10/2020 (červnový termín 
nevyšel kvůli dešti, říjnový kvůli druhé vlně pandemie) – 
nabídneme Vám je v nových termínech v roce 2021



Děkuji za pozornost a za Vaši přízeň!
Markéta Tomášová, předsedkyně odboru, 
hingina@seznam.cz, 732 680 514

ZPRÁVA O ČINNOSTI 
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