
1. Setkání čtenářů 
a dopisovatelů časopisu Turista,
1.–2. června 2019 na Čeřínku 

Kde se sejdeme?
Přírodní park Čeřínek se nachází 
v okrese Jihlava, východně od 
obce Nový Rychnov. Chráněným 
územím (o rozloze přibližně 23 km²) 
byl vyhlášen dne 21. prosince 1985 
a jeho součástí je hned několik 
přírodních památek (PP Čertův 
hrádek, PP Přední skála, PP Na 
Skalce, PP Pod Mešnicí a NPR 
Hojkovské rašeliniště). Asi 10 km 
západně od Jihlavy a 5 km od 
Nového Rychnova se pak vypíná 

vrch Čeřínek (761 m), jehož ro-
mantické okolí lákalo k nedělním 
vycházkám již od počátku 20. sto- 
letí. Pod vrcholem Čeřínku se 
nachází stejnojmenná turistická 
chata s 65 lůžky, jež píše svou 
historii již od roku 1923. Vedle 
ní se pak nachází ještě malá 
chata – první turistická chata 
na Čeřínku, pocházející z roku 
1913. Obě dvě chaty stojí na turi-
stické křižovatce: červená sem 
přichází od Cejlí, modrá z Dolní 

Cerekve, zelená z Kostelce 
a žlutá TZT z Mirošova. Parkem 
kolem přírodní památky Přední 
skála pak prochází ještě naučná 
stezka Čeřínek o délce 6 km se 
14 zastaveními, seznamujícími 
návštěvníky s geomorfologický-
mi, botanickými a zoologickými 
zvláštnostmi území. Čeřínek je 
významnou rekreační oblastí 
a také jedním z nejznámějších 
lyžařských areálů na Vysočině.
Máme se nač těšit.

První víkend v červnu se na turistické chatě Čeřínek uskuteční 1. Setkání čtenářů a dopisova-
telů časopisu Turista, jedna z významných akcí připomínajících letošní 130leté výročí časopisu 
KČT. Toto dvoudenní setkání organizačně připravily společnost Lidé&Hory, s. r. o., zhotovitel 
časopisu Turista, a KČT, odbor Čeřínek. Nad akcí převzala záštitu náměstkyně hejtmana Kraje 
Vysočina Ing. Jana Fischerová, CSc.

Text: Jaroslav Šlechta, Ladislav Jirásko    foto: Jaroslav Šlechta
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Turistické chaty na Čeřínku

Aktuálně

Program setkání
Sobota 1. června:
příchod a příjezd účastníků setkání; 
10:00 hod. – vycházka po  
NS Čeřínek (součást akce IVV);
13:00–14:00 hod. – vyhodnocení 
soutěží, oběd;
14:00–17:00 hod. – beseda s do-
pisovateli a redaktory časopisu 
Turista:
• uvítání hostů a účastníků  

(Ladislav Jirásko),
• představení dopisovatelů  

(Michal Bařinka),
• slovo předsedy KČT  

(Vratislav Chvátal),
• vyhlášení programu setkání 

a námětů na diskuzi (Ladislav 
Jirásko),

• představení historie časopisu 
(Jan Havelka, Vratislav Chvátal),

• diskuze se čtenáři, dopisovateli 
a účastníky setkání;

18:00 hod. – večeře;
19:00 hod. – přednáška jedné 
z našich nejlepších slacklinerek – 
„Anna Hanuš Kuchařová, slack- 
linerka a architektka, co chodí 
kilometr nad zemí“.

Neděle 2. června:
snídaně ubytovaných a příchod 
turistů na Čeřínek;
10:00–12:30 hod. – vycházka po 
modré TZT a neznačenou cestou 
na Fialovy skály (součást akce IVV);
13:00 hod. – oběd;
14:00 hod. – ukončení setkání, 
odjezd.

Příjezdy vlaků 
(v sobotu i neděli):
• odjezd z Jihlavy: 7:33 hod.; pří-

jezd do Kostelce: 7:59 hod.
• odjezd z Horní Cerekve:  

6:40 hod., 8:00 hod., 9:31 hod.; 
příjezd do Kostelce: 6:57 hod., 
8:14 hod., 9:52 hod.

• odjezd z Telče: 9:02 hod.;  
příjezd do Kostelce: 9:37 hod.

Z Kostelce pokračujte 5 km 
po zelené TZT na Čeřínek.

Odjezdy vlaků 
(v sobotu i neděli): 
z Kostelce u Jihlavy
• odjezd do Jihlavy: 14:15 hod., 

14:45 hod., 16:15 hod.,  
16:47 hod., 18:15 hod.

• odjezd do Horní Cerekve:  
15:08 hod., 15:42 hod., 17:09 hod.

• odjezd do Telče: 15:12 hod., 
17:10 hod.

Odjezdy a příjezdy vlaků je 
potřeba zkontrolovat podle ak-
tuálně platného jízdního řádu!
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Přední skála na naučné stezce Čeřínek

Gilbertova skála v PP Na Skalce


