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G. VRAT. TEKLÝ O TURISTICKÉ  KAN0lsTICE
+ht- Zastáv&ti funkci  turistického kapi-
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dách vodáků.  V mlnulých dnech jsme lng. Tek-
lého  vyhledali    a    jak   se  dalo   předpokládatl,
vyšel  nám  laskavě   vstříc   a  pověděl   několjk
zajímavých  podrobností o  turistické kanois[lce
v roce  1940:

0  závodnících  čteme   a   slyšíme  po   celou
sezonu,  o turistické činnosti jedhotllvých  členů
dozvíme  se  však  zpravldla  velmi  málo,  i  když
jde    o    velmi    cenné
sportovně  -  turistické
výkony.   A,  přece  tu-
risticky provozuje ka-
noistiku   velká   větši-
na . členstva svazových
klubů.    Provozuje    jl
ovšemi pouze   pro   se-
be,   pro  své  o8věžení,
pro svou radost.  Chce-
me-li    hodnotiti    tuto
činnost,    musime     se
spokojitl  pouhými  su-
chými   číslicemi,.    za-
psanými   v    klubovni
kartotéce   nebo   lodní
knlze.   Ale  za  těmltó
čisly  skrývaji  se  vel-
ml    pěkné    sportovnl
výkony,  často  1  velk€  odvaha  a  hodně  ]ásky
k  vodě.  Z  těchto  člsel je  vlděti,  jak  intensivně
provozujl  ělenové  jednotllvých.  klubů  kanoisti-
ku a z nich můžeme  také  souditi na jejl  tě|o-
výchpvhý  1  národohospodářský  význam.   '      `

Ve  výsledcich   vlastni  turistlcké  čhnosti
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žádný  rozdíl,  ačkollv  podmlnky  pro  provozo-
váni  vodní  turistiky  byly  v  r.  1940  těžší  než
v  letech  předcházejíclch.        `
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Z NAŠEHO KLUBOVÉHO ŽIVOTA
Př®dseda n-Šeh® ®db®ru, lhg. V®g®Iík, vě.

noval   se  s  velkou  láskou  laké  našemu   dorostu.   A   na

dorosi  nezapomněl ani několik  dní  před smrlí. Věnoval

dorostu  svoii  kanoi  s celým  příslušenswím.

1(  uctěhí  památl<y pr`/éh®  předsedy  ®d-
boi'u   usnesl  se  výboí  založiti  Íond  ing.  Veselíka  pro
opatřování  výzbroie   vodáckému   dorostu   našeho   od-
boru  a  dotoval  fond  částkou  Kč  500.-.

Sklédaci l<a|aky. Členové, kteří  hodlaií v příštím
roce  opatřili  si  skládací kaiak, nechť oznámí nám zcela

nezávazně  co   neidříve   na  adresu   redakce   t.  1.,  lřeba

korespondenčním  lísikem, o  iaký  kaiak  maií  záiem.  Po-

kusíme  se  získati  pro  své členy prvotřídní skládací člu-

ny  za  ceny  podstatně   nižší  cen  dosavadních,  musíme

však  znátj  přibližný  počet.

Kancelář   KČST.   ®db®ru   Praha   XV    iest
v  Bráníku,  v  loděnici  u  Akc.  ledáren.

Mezi  k)uby,  sdruženými  v  Českém  svazu
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KČT  ujeli  v  i..  1940  celkem   163.é23  km.  Na
tomto  výtledku j!ou účasthi vodáci KČT  Pra-
ha XV.  83.141  km  (z  toho  18.775  km  nakon{č-
kováno),   Plzeň  27.717  km, .Písek  21.736   km,
Přerov   12.760   km,   Bmo   10.€89   km,   Hradec
Králové   7.080   km,   riésledují   členové   Soko]a

ágri5Í933i82:'3ES:?Ř33k3a6°3of5Tá`g:?±Sš°±5#š

řr#set:.#.Íí?,Smtik€Y4f58:r`ahma,]vík56š[akvmímá
3.500  km,  ČYK  Če..  Budějóvice  2.700  km.  Cel-
kem  ujeli  členové  svazóvých  klubů  podle  hlá-
šen{   asi   410.000   km,   přlpočteme-Ii   pak   ještě
kluby.  které  nehláslly  ujeté  km  nebo  v  nichž
se  ujeté  tury nez&plsujl,  dojdeme k  č[slici nej-,
méně půl ,mllionu  km za jedhý rok,  t. j.  vzdá-

` ]enost  dvaháct   &   půlkrét   kolem `zeměkoule.
Z    výkonů    jednotlivců    .musíme    oceniti

v prvé řadě rekordn! výkon dr.` Chlostlka z KK

F=t6°8Vk6ri59a3dkrťHa#z)žUKječTínĚ.raKhaaL°±3.g.%Fá
km.  Z  žen ujela  riejvlce  H5ausová, ŇSK,  2.170
kllometrů.

Naše  lodi  brázdily  hladiny  ce]é  řady  čes-

:JÍ:ih'na:j?ěoá;v#g.Tř:E.č?.á:dv:ot#:hjé,j'|:Ež
]odl  objevily  se m  22  řekách.  Kajakáři  použí-

X:':tYe.pvěě,tikí.#ářke.vŽ:::zšpňi3:á.upř.=h,:bjĎů.kp:#
provedena,  celé  řada .prvosjezdů,   t.  j.  tur  na
neznámých,   vodáky  dosud  nesjetých  řekách.

:3ňnb[%'e°ah'ř%;°L%r#esakža`dí3eoztaBvřye,Zůí:]ea€;
z Nepomuku, `Smutné z Milevska,  Svinenského
potok&,    Cmýnavského    potolt.,    Pitružné    a
Ost"žné.

n-s#:,z|.#%ťotzůdy?e:gypovřgg#ě€áE:ůípob|;,č:
dán&  prlležltó.t  dokáz&ti  veřejnosti  svou  vy-
spělost,  byla  opět  Lispořádána  turistická  jízda
zdatnostl n& kiidmé tratl Týneé n. S.-Iilbřice,  jíž
se  zúč&8`tnllo `106  vodá*ů.  Výsledek  jízdy  byl
velml  pělmý,  neboť  větih&  lodí  bezvatdn.ě  do-
jeb.

Ze  Étatbtiky  o  návštěvě  tátmř`išé  vid{me,
že v  r.  1940  byl&  táboHště  vzdélenějšl  od  Pra.

#gp:;#5tt`oYinuabmí3íětnSebžořvíš]t%tecůpařzeůc{h°vriě:€}Ši
návštěvu. `'Tak na  tébořištl  na  Berounce  tábc`-
řilo  celkem  1877  o4ob,  `tedy  nejvě,tší  dosud  do-
8ažený  poče4 ÍV  celkoyém  počtu  tábořist'  za.
znamenáváme určltý malý pokles,  což ]e přlro-

3:3ů,t,a##:eí:g3€:eúvtifsž±dEáhn,a#íecEýcábzoř#:
t{eh.-tábořuo  -v-loňském .roce `aBl_JO.000  o§ob.

=ařti:;,:ísi|á:Š=vm&a tuákůzůJ: Ťázn=Fjenahšácmh' #:.
v  roce  1940  jezdllo  se  m  vodě  hodně,  Že  vsak  `
převládabr kratil  tury.
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