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Václav Černý, předseda Klubu českých turistů, chodil na
výlety už od malička
Valy u Mariánských Lázní - Mladí turisté se rekrutují ponejvíce z řad dětí
a vnoučat současných členů klubu
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Jedním z obyvatel Valů je Václav Černý. Již dlouhá léta se zabývá
turistikou a o svém koníčku si s Deníkem popovídal v rámci seriálu U vás
na návštěvě.
Jako dlouho už chodíte na túry? Co vás na ně táhne?
Chodím už od malička. Je to v rodině, táta chodil s mámou a brali nás s
sebou, pak jsme my brali naše děti a teď chodí i vnoučata.
Jste někde organizován?
Dělám předsedu Klubu českých turistů v Mariánských Lázních, už asi
dvacet let. Máme asi 170 členů, většinou jsou to už důchodci, mladí, kteří
jsou mezi námi, se rekrutují nejvíc z řad našich dětí a vnoučat. Mívali jsme
i dětské oddíly, ale všichni zestárli. Jsme největší organizace v kraji s
nejvyšším počtem členů.
Jak často se vypravujete na vaše výlety?
Skoro každý týden. Můžeme říct, že tak 45 krát do roka. Většinou vyráží

menší skupinky, to podle toho, co je to za akci nebo jak je to daleko. Roli
hraje i finanční náročnost nebo vzdálenost.
Lokality, které si k návštěvám vybíráte, jsou v Karlovarském kraji
nebo jezdíte i dál?
Většinou se jezdí po kraji a hodně nás to táhne na Plzeňsko. Tam je dost
akcí a jsou celkem přístupné. Děláme ještě Toulavé autobusy na jaře a na
podzim.
Řeknete nám něco bližšího o Toulavém autobusu?
To se domluvíme, zajistíme někde ubytování, po Čechách nebo na Moravě,
byli jsme i v Německu. To bývá dvoudenní nebo třídenní výlet.
Této akce se účastní větší počet zájemců?
Bývá plný autobus lidí. Někdy jsme k tomu brali ještě i malý autobus. Tam
děláme kratší úseky pochodů a večer nás čeká společenská akce. Ples nebo
maškarní.
Podobné zábavy pořádáte i v Mariánských Lázních?
Většinou jen na Toulavých autobusech. V Mariánských Lázních jsme je
také dělávali, ale účast nebyla velká.
Jak dlouho už klub funguje?
Minulý rok jsme oslavili 120. výročí. U této příležitosti jsme byli tři dny v
Praze, všechny oslavy jsme uspořádali tam. Podívali jsme se na
staroměstskou radnici, do Tróji na zámek a další.
Kdo se podílí na pořádání všech vašich výletů?
Všechno si děláme sami. Organizace se ujímají tak dva nebo tři lidé. Je to
náročné, ale baví nás to. Na 21. března chystáme krajské setkání turistů v
Dolním Žandově. Jako doprovodné akce budou výlety, třeba na Úbočí, na
Kňafák, do okolí Žandova. Tam se sejdou lidé z celého kraje. Dolní
Žandov je pouze cíl. Na turisty bude čekat muzika či turistická tombola.
Jak dlouho dopředu plánujete všechny akce?
Nejméně rok dopředu. Teď už začínáme chystat kalendář akcí na příští rok.

