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Milí přátelé výhledů
V průběhu roku jsem na tomto místě shledával zbytky svého optimismu
ve víře, že ještě bude lépe. Dnes ale mám sto chutí křičet: „Vezměte to
někdo už proboha za mě!“ Ono je opravdu těžké slibovat cokoli o činnosti
Klubu ve stavu permanentního a vlastně již normálního „nouzového stavu“,
který nám nedovolí se sdružovat a nic smysluplného podnikat. A konec již
nevidí asi nikdo, pokud tedy nechceme spoléhat na narychlo spíchnutou
látku, jejíž účinnost, působení a naproti tomu propagace z oficiálních míst
mi připomíná kauzu šesti identických rozhleden na východě Moravy (abych
neklel a přitom zůstal u přirovnání nám blízkého a srozumitelného).
Pokud tedy nelze hovořit o budoucnosti, pokusím se alespoň přiblížit obsah
Rozhlednáře, který právě máte před sebou. Za naplnění jeho obsahu patří
všem přispěvatelům opět veliký dík, tím větší, že jsem jim letos nemohl
poděkovat veřejně na členské schůzi. Společně s autory článků se tak
podíváme například na nově (ne)otevřenou rozhlednu Špička, do lákavé
věže Holešovické tržnice, či do Lázní Bohdaneč. Navštívíme i jednu
zaniklou historickou věž, po příhraničních rozhlednách letos cestoval Jarda.
Pavel Gejdoš nás seznámí s aktuálním stavem některých uzavřených
rozhleden a nechybí ani tip na vánoční dárek.
Přílohou Rozhlednáře je pak ještě tip na novoroční procházku, když nám
podmínky neumožňují uspořádat pravidelnou oficiální akci Klubu. Procházky v přírodě nám zatím nikdo nezakázal a je jen
na Vás, jak s tipem naložíte.
Pokud bychom se v lednu v Modřanech neviděli, užijte si i navzdory všemu okolo krásné Vánoční svátky a poklidný konec
roku. Do toho dalšího pak přeji hodně sil a pohody.
Ríša Krejčík

Z KLUBOVÉ ČINNOSTI

Vážení přátelé, členové KPR,
uplynulý rok našim akcím moc nepřál a všichni víme proč. Přesto jsme se párkrát sešli, abychom vyrazili za společným
výletem. Nemohla se konat ani členská schůze, a proto bylo nutné schválit účetní závěrku per rollam na sklonku roku,
protože jsme do poslední chvíle čekali, jestli se opatření vlády neuvolní, aby se ČS mohla konat. Výsledek hlasování je
na našich webových stránkách a též níže.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na chodu klubu a službách na našich pronajatých rozhlednách.
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Členské příspěvky na rok 2021
Úhrada členských příspěvků na rok 2021 bude probíhat jako vždy od 1. 1. do 31. 3. 2021. Prosíme, pro pořádek
v pokladně provádějte úhradu až po 1. 1. 2021 – děkujeme.
Částka bude stejná, tedy 100 Kč (číslo účtu: 2400066462 / 2010, variabilní symbol: Vaše členské číslo).

Výsledky hlasování o účetní závěrce
Ve dnech od 23. 11. do 6. 12. 2020 proběhlo hlasování per rollam o schválení účetní závěrky za rok 2019. Hlasovalo se
takto: Ze 120 obeslaných členů KPR bylo 70 PRO, 2 PROTI a 3 se ZDRŽELI. Vůbec nehlasovalo 45 členů KPR, někteří
se ale ozvali ještě po skončení hlasování.

Tip na dárek – rozhledna Prašivá
Vážení čtenáři, turisté a přátelé.
Rádi bychom Vám představili novou publikaci "Prašivá", která vznikla ve spolupráci
Klubu českých turistů odboru Beskydy, Farnosti Dobrá a Muzea Těšínska, a to
ke 100. výročí postavení horské chaty a 380. výročí stavby kostelíku na Prašivé.
Publikace má benefiční myšlenku - celý výtěžek z prodeje této knihy bude věnován
na obnovu horské chaty Prašivá a na údržbu kostelíku na Prašivé.
Knížku si můžete zakoupit osobně na chatě Prašivá nebo objednat
na stránkách: http://www.chataprasiva.cz/100let/ , kde najdete i anotaci knihy
a další informace. Cena je 199 Kč.
Podpořte prosím dění na Prašivé zakoupením pěkného vánočního dárečku.
Potěšíte tím jistě své nejbližší a ještě koupí uděláte dobrý skutek!
(Za Klub českých turistů, odbor Beskydy: Martin Stiller)

PLÁNOVANÉ AKCE
Situace kolem opatření je stále velmi nejistá, konání domácích akcí závisí na aktuální situaci. Sledujte
prosím náš web, v případě konání budou zároveň rozeslány pozvánky na Vaše mailové adresy. Děkujeme
za pochopení.

Nabídka vycházek (nejen) pro
členy
Vzhledem k tomu, že za současné situace je problematické pořádat
velké akce spojené s přístupem do interiérů objektů a věží, zjišťuji
touto cestou Váš zájem o případné pořádání vlastivědných
vycházek na méně známá, avšak volně dostupná místa Prahy.
Jednalo by se o vycházky do přírody v délce cca 5-7 km
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