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Turistický oddíl mládeže 
Tuláci. Dobrá parta asi dvace-
ti členů ve věku od 9 do 21 let. 
Jejich vedoucím je 58letý Vla-
dimír Sýkora, který byl letos 
na jaře oceněn při již osmém 
ročníku krajské ankety Skutek 
roku.

 Lenka Kopčáková

Vítězství za rok 2016 v dané kate-
gorii Skutek roku přineslo Vladimíru 
Sýkorovi dlouhodobé organizování 
volnočasových aktivit mládeže. 

Jak pro ŽN vzpomíná, historie oddí-
lu Tuláci se začala psát v roce 1973, a 
od té doby jím už prošly tři generace 
dětí. Tuláci za tu dobu získali  řadu 
ocenění, např.  Stříbrného brontosau-
ra za aktivní práci v ochraně přírody a 
krajiny. 

A co dělají Tuláci během roku? No 
přece se rádi toulají za krásami  naší 
vlasti!  Některé výlety se prý již staly 
evergreenem, a na oblíbená místa se 
Tuláci pravidelně vrací. Ať je to Český 
ráj, Náchodsko, jižní Čechy, Morav-
ský kras, dokonce i Vysoké Tatry.

Při našem povídání už má sbaleno, 
a doslova za pár hodin s partou Tulá-
ků míří na 14denní tábor do Nácho-
da. Ten je završením uplynulé sezóny. 

„Těšíme se na výlety za tamními přírod-
ními i historickými zajímavostmi, jako 
jsou např. Teplické skály, Broumovské 
stěny, Babiččino údolí, spousta pevností 
a pevnůstek....,“ uvádí vedoucí Tuláků, 
který se na každou podobnou výpra-
vu připravuje průzkumem novinek a 
zajímavostí o daném místě, vymýš-
lí kombinace výletů a akcí, které děti 
zaujmou. 

Tuláci a výlety
A až se Tuláci po prázdninách vrá-

tí do školních lavic, babí léto si užijí. 
Tento čas je totiž díky velké dohled-
nosti jako stvořený pro turistiku.  

„Létem to zkrátka nekončí, a pokud 
to jde, chodíme o víkendech pořád. Od 
půlky září začneme tradičními výlety 
do Doubravského údolí, či na rozhlednu 

Babí lom nad Kuřimí,“ plánuje Vladi-
mír Sýkora. V adventu nemůže chybět 
oblíbený výlet do vánoční Prahy a dal-
ší poznávačky.

Za zábavou to mají Tuláci nejblíže do 
volnočasového areálu Pilák. „Musím 
říci, že zdejší prolézačky, to je jejich. 
Zrovna tak, když jsme někde na výletě 
a potkáme houpačky, to musíme zasta-
vit, jinak by to nešlo,“ má jejich vedoucí 
pochopení. Naposledy prý měla tako-
vý úspěch letní bobová dráha na Pro-
seku, kde se děti doslova vyřádily. 

„Po letech se zase chceme vrátit k tur-
naji v kuličkách. Mladší děti často vůbec 
neví, o čem tato hra je,“ konstatuje 
Sýkora.

Protože Tuláci jsou zaměřeni vše-
stranně, oddíl se věnuje i ochraně 
životního prostředí a spolupracuje 
se Správou CHKO Žďárské vrchy či 
s městem. Na jaře i na podzim Tuláci 
ulevují přírodě od pohozených odpad-
ků, pravidelně čistí okolí zdejších stu-
dánek.  

„Několikrát ročně také uklízíme okolí 
stržanovské skládky. A i když byla uza-
vřena před nejméně 25 lety, i do dnešního 
zrekultivovaného prostoru, který se pro-
měnil v les, nemají někteří lidé problém 
vyhodit svůj odpad. To nepochopím,“ 
zlobí se turista.  

 (Pokračování na str. 14)

Žďárští Tuláci odchovali tři generace

NEJMLADŠÍM Tulákům je devět a nejstarším  21 let. Jak jejich vedoucí říká, 
tak dobrou partu ještě nezažil. Foto: archiv V. S.
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