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Liberecký kraj 

 
Světový den Bechtěreviků jsme si v našem kraji letos připomněli 
společnou vycházkou do místa „na půl cesty“ mezi Libercem a 
Jabloncem nad Nisou. Cestou z Liberce a z druhé strany z Jablonce 
nad Nisou jsme po Prosečském hřebeni došli na Chatu Proseč 
s restaurací a rozhlednou (Pod Prosečí 5313/8).  
 

   Provázeni slunečným počasím nás z Liberce vyrazila větší část, z Jablonce nad Nisou 
pak menší část zúčastněných bechtěreviků, jejich rodinných příslušníků a přátel. Celkem 
se nás tentokrát sešlo 10 účastníků. Dřevěnou rozhlednu na Prosečském hřebenu 
v nadmořské výšce 593 m původně postavil Německý horský spolek (DGV - Der Deutsche 
Gebirgsverein) v roce 1892, postupně byla přestavována a dnes je veřejnosti přístupná 
krásná stavba ze žulových kamenů.   Výstup po nesčetných schodech na vrchol rozhledny 
se určitě vyplatil pro překrásný rozhled na širé okolí od Ještědu, přes Jablonec nad Nisou 

až po stále ještě zasněžené 
krkonošské hřebeny. Rozhledna 
je jako obvykle i na mnoha 
jiných horských hřebenech 
Jizerských hor doplněna 
nezbytnou restaurací. Po 
mnoha přestavbách a požárech 
je chata nyní vystavěna zcela 
nově. Stavba 28 m vysoké věže 
rozhledny se 105 schody z 
masivních žulových kvádrů byla 
zahájena v květnu 1932 a 
dokončena v srpnu téhož roku. 
Zde jsme si na zahrádce 
restaurace užili také naše první 
točené pivko (Svijany nebo 
Radegast), ale také výtečnou 
polévku a jídlo. Pro většinu 

z nás v této koronavirové době to bylo první letošní točené pivo. Po krátkém odpočinku 
spojeném s konzumací na zahrádce restaurace většina účastníků dorazila cestou do 
Jablonce nad Nisou, kde jsme si ještě prohlédli Lesopark Žižkův vrch s dřevěnými 
stavbami, lavičkami a ohradami se skrytými zprávami v Morseově abecedě a cvičebními 
stroji (vrch byl revitalizován v roce 2012). Potom už nás čekala meziměstská tramvaj 
stavící na nedaleké zastávce Brandl a cesta tramvají přes Vratislavice nad Nisou s bývalou 
stáčírnou Vratislavické kyselky zpět do Liberce. 
Po dlouhé době pandemických opatření šlo pro všechny účastníky o pěknou vycházku a 
příjemný zážitek, který snad zopakujeme i v budoucnu. 

Jiří Erhart, předseda KV KB Libereckého kraje 
jiri.erhart@tul.cz 
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Kraj Hlavní město Praha 

 
Světový den Bechtěreviků v Praze 

Projížďka historickou tramvají  
 

 
Jak jsme avizovali v minulém čísle našeho měsíčníku, k příležitosti Světového dne 

Bechtěreviků jsme uspořádali jízdu historickou tramvají, která navázala na Shromáždění 
delegátů dne 15. 5. 2021. 
      Po skončení Shromáždění se několik z nás přesunulo veřejnou dopravou na Výstaviště 
Praha v Holešovicích, kam dorazili ještě další účastníci. Perfektně zrenovovaná historická 
tramvaj s vlečňákem s námi statečně „prohrkala“ trasu k Pražskému hradu, kde jsme 
vystoupili, prošli si Pražský hrad. 
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Někteří z nás 
využili vstup 
zdarma pro 
postižené do 
Zlaté uličky. Poté 
nás opustili 
někteří přátelé, 
kteří museli na 
další dopravu do 
svých domovů. 
Zbylí účastníci si 
sešli z Hradu „Po 
Starých 
zámeckých 
schodech“ směr 
Kampa, kde 
jsme sledovali 
rychlý průtok 
Vltavy a pokusili 
se neúspěšně 
najít zavřená 
protipovodňová 
vrata do (nebo 
z?) Čertovky. 

 
 

  
Akce to byla vydařená, rádi jsme se po dlouhé době viděli a sobotní den si užili. 

Hynek Petrovič, předseda krajského výboru KB ČR – Kraj Praha 
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Kraj Vysočina 

Zdravím všechny 
bechtěreviky, 

posílám pozdrav 
z Vysočiny. Na 
Světový den 
Bchtěreviků, dne 8. 
května 2021, jsme 
uspořádali výšlap, 
malý okruh okolo 
Žďáru nad Sázavou, 
po sochách Michaela 
Olšiaka, který jsme 
zakončili naším 
Krajským 
shromážděním 
v přírodě v prostoru 
venkovního divadla, 
kina u Pilské nádrže. 
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Schválili jsme výroční zprávu a zprávu o hospodaření za rok 2020, dále plán práce a 
ekonomickou rozvahu na rok 2021, také plán vycházek na rok 2021. Předsedkyně 
informovala členy o poskytnutých dotacích na naši činnost na rok 2021 od měst Velké 
Meziříčí a Žďár nad Sázavou. 

Božena Denková, předsedkyně KV KB Kraje Vysočina 
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