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Prípravy na 17. ročník PBH sme zahájili už v novembri minulého roka. To sme sa s priateľmi 
z KČT Oblast Valašsko-Chřiby stretli vo Western salóne U Vilíka v Pulčíne, oblasť Pulčínske skaly, 
aby sme si predstavili miesto, kde budú naši priatelia akciu organizovať a dohodli sa na 
podrobnostiach pre propozície akcie z Moravskej a slovenskej strany. 
 
A teraz nasleduje príbeh o akcii, kde nebesá a správni turisti porazili tých maloverných. Počas 
posledných dní avizovali meteorólogovia na sobotu 4.5. 2019 mimoriadne nepriaznivé počasie. 
Preto do dvoch autobusov, ktoré odchádzali na akciu PBH nenastúpilo niekoľko prihlásených 
turistov. Niečo po siedmej hodine ráno sme odštartovali zo zamračeného Trenčína. Nakoľko boli 
naplánované dve trasy, rozhodli organizátori, že najskôr zavezieme turistov do Lužnej, odkiaľ 
vychádzala dlhšia trasa a ostatní turisti vystúpia za Lidečkom pri odbočke na Pulčín. Cestou tam  
sme pozorovali krásny úkaz zmeny počasia a na obidve trasy sme už kráčali v slnečnom počasí. 
Ja som kráčal so skupinou „letiskárov“ a turistov z Dukly a klubu Podhoran Podlužany. Vybrali sme 
si kratšiu trasu s krásnym výstupom cez Pulčínske skaly do Pulčína a cieľom v Hornej Lidči. Trasa 
spočiatku viedla po asfaltovej ceste, ktorá sa po asi kilometri zmenila na cestu lesnú. Tá nás 
priviedla pod Pulčínske skaly. Nasledoval malý oddych a potom cesta hore. Dobre zaistená cesta 
skalným chodníkom nám pripravila množstvo zážitkov z úžasnej jarnej prírody, s krásnymi 
výhľadmi na okolie. Po výstupe do Sedla pod Hradiskom sme pokračovali po červenom turistickom 
chodníku na Hradisko. Smerové tabule nás však odradili od pokračovania, vyzeralo to, že 
odbočujeme od Pulčína, kde sa konalo stretnutie turistov zo Slovenska a Moravy. Vrátili sme sa 
teda do sedla a pokračovali smerom do obce. Pri studničke sme si dali veľkú prestávku. Niečo sme 
pojedli a pokračovali do Pulčína. Za stále krásneho počasia sme si pozreli Pučínske skaly 
i zospodu a okolo štvrť na dvanásť sme sa ocitli v krásnom prostredí Western salóna U Vilíka. 
Domáci  organizátori pripravili pre účastníkov skvelé privítanie. Vítala nás cimbalová muzika 
Polajka z Valašského Meziříčí a skvele zorganizovaná prezencia a občerstvenie. Napriek veľkému 
množstvu turistov sa nestálo v dlhých radách, skrátka všetko klapalo na jednotku. Privítanie 
prítomných vykonal predseda KČT Oblast Valašsko-Chřiby Jiří Homolka, ktorý odovzdal slovo 
zakladateľom akcie Jirkovi Tomášovi a Janovi Mrlinovi. Účastníkom sa prihovoril tiež predseda RR 
KST Trenčín Igor   Salviany a na poslednú chvíľu to stihol tiež starosta obce Francova Lhota, pod 
ktorú Pulčín patrí, pán Miroslav Brlica. Nakoniec dostal slovo tiež dlhoročný organizátor akcie Láďa 
Hojgr. Nakoniec prišla k slovu muzika, ktorá potešila slovenskú stranu pesničkami Neďaleko od 
Trenčína a Trenčín dolinečka v špecifických slovných úpravách. A potom sa už rozbehla tá pravá 
zábava. Bolo vidno množstvo skupiniek priateľov z obidvoch strán hranice, ktorí sa vídajú len raz, 
či dvakrát, do roka. Mali si čo povedať a počasie stále prekvapovalo. Okolo trinástej hodiny sa 
turisti začali rozchádzať na zvyšok trasy smerom k autobusom, ktoré parkovali od Lidečka, cez 
Hornú Lideč až po Francovu Lhotu. Tiež naši sa rozhodli odísť, aby stihli v Hornej Lidči pozrieť 
krásny pohyblivý betlehém. Hlavný organizátor za moravskú stranu Karel Janošek spolu 
s predsedom oblasti ešte zvolali poradu s občerstvením, na ktorej sme informovali o termíne 
a mieste budúcoročného stretnutia PBH na slovenskej strane. Pri rokovaní nás milo prekvapil 
hejtman Zlínskeho kraja pán Jiří Čunek. Mrzelo ho, že prišiel až na poslednú chvíľu, skôr mu to 
nedovolili pracovné povinnosti. Boli sme však radi i za tú malú chvíľu. Podarilo sa nám predniesť 
požiadavku na obnovenie minimálne víkendového priameho autobusového spojenia medzi 
partnerskými mestami Zlín a Trenčín. Prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby v novom harmonograme 



dopravných spojení sa priame spojenie opäť obnovilo. Ako hovorí klasik, v najlepšom treba 
skončiť. V našom prípade rozhodol tiež čas, do Hornej Lidče nás čakalo ešte viac ako 6 km. 
Rozlúčili sme sa s hostiteľmi a v zložení Salviany, Šicha, Mrlina a Tomáš sme krátko po štrnástej 
hodine vyrazili k autobusom, ktoré nás mali dopraviť domov. Pri poslednom smerovníku sme sa 
rozlúčili s Jirkom Tomášom, ten musel ísť do Francovej Lhoty a my traja sme frčali smer Horná 
Lideč. Cestou ešte Juro riešil trojicu „kufrujúcich“, všetko však dobre dopadlo a obidva autobusy 
nás v pohode doviezli domov. Treba zvýrazniť, že po celý deň sme neschytali ani kvapku dažďa. 
Veľké poďakovanie však patrí hlavne organizátorom z Oblasti KČT Valašsko-Chřiby a RR KST 
Trenčín. 
 
 
 
 
 
 
Na záver malá štatistika: 121 účastníkov zo Slovenska a 358 z Českej republiky, celkom 
479 účastníkov a 9 členov z „Oblasti“ sa venovalo organizácii. 


