
5.—6. září 2020

Orlické hory – chata Na Čiháku
Všechny milovníky krásné přírody zveme na další ročník 
Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista. Tento-
krát se sejdeme v Orlických horách na příjemné chatě 
KČT Na Čiháku. Na programu dvoudenního setkání 
bude poznávání východní části Orlických hor, Zemské 
brány, Divoké Orlice a dalších místních zajímavostí.

Otevřená beseda o časopisu Turista proběhne  
v sobotu 5. září od 15:00 hod.

Ve spolupráci s odbory oblasti KČT Pardubický kraj.
Sledujte www.casopisturista.cz.

Jste srdečně zváni!

2. Setkání čtenářů  
a dopisovatelů  
časopisu Turista

(foto: Lubomír Imlauf)

nový termín



Text: Ladislav Jirásko   foto: Lubomír Imlauf

Náš optimismus při vyhlášení programu 2. ročníku Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista, 
který byl kromě jiného zveřejněn v čísle 5/2020 časopisu Turista (vyšlo 21.4.2020), a víra v zacho-
vání původního termínu netrvaly dlouho. Pozdě vyhlášené nové termíny uvolňování restriktivních 
opatření jsou důvodem, proč jsme byli nuceni termín této akce změnit. Nově se setkání uskuteční 
o víkendu 5.–6. září 2020. Věříme, že tento termín již nebudeme muset kvůli nesystémovým vlád-
ním nařízením měnit. Přesto žádáme všechny zájemce, aby sledovali aktuální situaci a informace 
na webu www.casopisturista.cz a na facebookových stránkách @casopisturista.

Aktualizovaný program 
setkání
Sobota 5. září
ráno – příchod a příjezd účastníků 
setkání 
9:30 h. – otevření výstav Obnove-
ný turistický pochod Přes kopce 
a dolíky (KČT Dolní Dobrouč) 
a 100 let turistiky v Žamberku 
(část výstavy z roku 2019, KČT 
Žamberk)
10:00 h. – vycházka Čihák – Adam, 
Kašparova chata – Čihák  
(https://mapy.cz/s/lucutunemo)
13:30–14:30 h. – prohlídka výstav, 
diskuze se zástupci místních od-
borů, oběd
15:00–18.00 h. – beseda s dopiso-
vateli a redaktory časopisu Turista
18:30 h. – večeře
19:30 h. – diskuze se zástupci 
rakouského Alpenvereinu  
(nyní je předmětem vyjednávání)

Beseda s dopisovateli  
a redaktory časopisu Turista
• uvítání hostů, přátel a zahranič-
ních účastníků (Ladislav Jirásko)
• představení dopisovatelů  
(Michal Bařinka)
• slovo předsedy KČT 
 (Vratislav Chvátal)
• vyhlášení programu setkání a ná-
mětů na diskuzi (Ladislav Jirásko)
• o klubovém časopisu Turista  
(Jan Havelka, Vratislav Chvátal)
• webové a facebookové stránky 

časopisu (Ladislav Jirásko,  
Michal Bařinka)
• diskuze se čtenáři, dopisovateli 
a účastníky setkání

Neděle 6. září
ráno – snídaně ubytovaných a pří-
chod turistů
9:00 h. – vycházka Čihák – Zemská 
brána – Orlická chata U Ram-
pušáka – Pašerácká lávka – Čihák 
(https://mapy.cz/s/kopabebahu)
12:00 h. – oběd
13:00 h. – ukončení setkání, odjezd

Partneři akce

Mediální a informační spolupráce 
s oblastí KČT Pardubický kraj,  
Ing. Vlastimil Škvára.

2. Setkání čtenářů  
a dopisovatelů časopisu Turista
v novém termínu 5.–6. září 2020

Na turistické chatě Na Čiháku se nově 
sejdeme o víkendu 5.–6. září 2020

2. ročník Setkání čtenářů
a dopisovatelů časopisu Turista
5.–6. září 2020
Chata Na Čiháku
v Orlických horách


