
Nové město a .Praha-Dolní Nové město.
Jako  ukázku  dobré  práce,  kterou  konaji

tyto  odbory  Klubu  českých  turistů,  přiná-
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Noc.d   Jodé%Óce   (ze   zprávy   předsedy   ko-

mise  vodáoké) :
„Byla zahájena úprgLva pravého břehu Vlta-

vy  a  byli  jsme  proto  nuceni  vykliditi  dosa-
va,dni  krásné  misto,  u  Ledáren  v  Braníku,
na němž stála  naše  loděnice.  Bylo nám  jas-
no.  že  na  Ůtavbu  úplně  nové  definitivní  lo-
děnice  sily  naše  nestačí.   Rozhodli  jsme  se
tedy,  že  svoji  starou  loděnici  přeneseme  na
nové místo a prišli jsme s návrhem pracovni
povinnosti   pro   všechny   návštěvníky   lodě-
nice. Návrh byl jednomyslně přijat a členové
za;vázali  se  odpracovati  si   každý  nejméně
dvacet hodin.  S  přichodem  jara počaly  také
první práce na staveništi nové loděnice, pro-
váděné našimi členy. Byla to práce nesmirná,
jak  dokazuje  skutečnost,  že  bylo  odpraco-
vámo   přes   7500   hodin   a   ušetřeno   tak   na
60.000 koz`un. Tak byl vybudován největši ob.
jekt toho  druhu  v  Praze,  majici  aLsi  1000  m.`
zastavěné  plochy  v  Č.ase  velmi  krátkém  a
nákladem`  opravdu  minimámím.

I  při  této  veliké  práci  neza,pomněli  naši
vodáci na  turistickou  činnQst  na  vodě.  Ujeli
za  rok   1940   83.141   km   a  zajistill   si  tak
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km  zvitězil  Dr. Hainz počtem 3.003 km.  Lodi
našich  členů  brázdily  hladiny  22  řek.  Na-
konlčkováno  bylo  celkem  12.775  km.  I v le-

tošním roce zaznamenali jsme několik prvo-
sjezdů, to jest prvních proplutí dosud nezná-
mých horních toků ře,k.  Naši členové  zúčast-
nill  se  třetí turistické  jizdy 'zdatnosti  a  zís-
kali  devatenáct  stříbmých  a  dvě  bronzové
plakety..,

„V kalendářnim roce 1940 uspořádali jsme
celkem  118  podniků,"  pravil  ve  své  zprávě
referent pěší turistiky, „z toho pěších výletů
88.   lyžařských   24,   značkovací  čtyři   a  do-
konce  dva vodní s  koničkovánim.  Na  těchto
podnicích  ušlo  se  2.273  km  a  vlakem  bylo
ujeto   8.222   km.   Celková  účQst   779   mužů,
583   žen.

V   obo7.«   Áž»oČJcot7á.»é   dati   jsme   se   letos
řádně   do   pt.áce.   Vyznaéili   jsme   v   oblasti
Pořička   celkem   30   kin   turistických   cest.

:yfi#táč:hc?vvĚořT:o:hk:É::s:kgo:Š,Ť:u;p,n:p::áá-:vrl,s:kšv:#:
na  Křešickém  potoku.  Náš  odbor  uspořádal
čtyn  značkovací  výlcty  pod  heslem  ,Každý
člen označí 1 km', které měly slušnou účast."
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na Suchých gkalách, v Šárce a Prachovských
skalách.  Cvičemí  bylo  celkem  36  s  celkovou
účastí   445   členů.   Letošni   činnost   zahájili
horolezeckým semináře m.

Ůtuhia odboru na Poř6Čku ve stŤedrim Po-
sáza,ví těšila se celý rok zájmu návštěvniků.
Na jaře  byly  tu odstraňovány  Škody,  které
mráz a snih natropil. V okolí chaty bylo pak
vyznačeno  něko]ik  turistických   cest.   Noc-
lehů  poskytla  útulna  1074.

8tTq!ba lo.dě`#éce FqT v Pranck.u. I.qdšp6ge, k€_erq je_leto8 8tq®ebně dohotouena, má nyn6 940
m.18t` pre .\o4é. 8e š_atnaq.é_, 8pr_chqmé,.mubevne.n€ m48tnostmů a pŤ4slušenstvém. Velké -ptocTiy
před bod_én}c4 8měrem h Ťece budou je§té ůetos osá2}enu a upraóenu na lcoupaušté, rerireačň4
město a hřéště, takže vutvořó přójemné prostŤed4 pro pobqit čtenů odbo.`u. -Éoto .. A-rehSŮKCT.
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