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Vážení přátelé, 

minulý víkend jsme absolvovali další z našich úspěšných toulek, tentokrát do 

oblasti Chodska a Českého lesa a přilehlých částí Bavorska. Akce se díky 

docela příznivému počasí, a zejména díky tradičně přátelské atmosféře opět 

povedla, a my jsme rádi, že se při večerních debatách již podařilo otevřít 

téma kam příště. Některé návrhy padly již na místě a my je jistě vezmeme 

v úvahu při plánování klubových aktivit příštího roku, nicméně očekáváme 

od Vás více námětů, z nichž bude možné vybírat. Vždyť ta naše jaguárská 

setkání organizujeme sami pro sebe a je jistě vhodné, zapojit do přípravy 

více členů a využít jejich znalostí a zkušeností.  

Věříme, že na setkání v Náchodě již bude na stole řada Vašich návrhů, a že 

výběr z nich, a tedy cíle našich výletů roku 2023, Vám budeme moci oznámit 

na předvánoční besídce. 

Budete-li uvažovat o návrzích kam pozvat své kolegy a přátele na společný 

výlet v příštím roce, vezměte, prosím, v úvahu tato základní kriteria: 

- slušný tříhvězdičkový hotel s kapacitou kolem 25 dvojlůžkových 

pokojů a dostatečným, bezpečným parkovištěm 

- možnost přípravy dvou tras o délce 100 – 130 km, propojující 

kulturní, technické či přírodní atraktivity navrženého regionu. 

Výhodou je samozřejmě místní znalost, neboť o mnoha zajímavých 

místech či objektech se v mapách nebo turistických průvodcích 

nepíše. 



- vítané jsou i exkurze do výrobních podniků, protože významně 

rozšiřují náš všeobecný rozhled 

Pro usnadnění Vašeho rozhodování připojujeme mapku republiky se  

zákresem klubových akcí od roku 2008 a tabulku s jejich celkovým  

přehledem. Jak se můžete sami přesvědčit, těch zatím nenavštívených míst 

valem ubývá, a proto je Vaše zapojení do výběru příštích cílů nanejvýš 

potřebné. 

S přáním hezkých dnů nadcházejícího léta se na Vaše náměty a návrhy těší 

Váš tým JEC 

Evžen Reitschlager, Petr Pelech a Luboš Novotný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vlašim, Liberec, Praha   1. 6. 2022 

 

 

 

 

 

 



AKCE JEC 2008 - 2022 
rok místo setkání - region 
2008 České Budějovice- Jaguar Meeting South Bohemia 

2009 České Budějovice- Jaguar Meeting South Bohemia II. 

2010 Dvůr Králové, Safari 

2011 
500 mil českých     (Vlašim -Plzeň -Sokolov - Karlovy Vary - Litoměřice 
- Nový Bor -Liberec, Ještěd - Krkonoše - Kozákov - Dvůr Král.n.L). 

Lednice, jižní Morava 

2012 
Dolní Vltavice, Šumava 

Zvíkov, jižní Čechy, Hluboká 

2013 
Malá Morávka, Jeseníky, Praděd 

Třešť, Českomoravská vysočina 

2014 
Jetřichovice, Českosaské Švýcarsko, Bastei (Německo) 

JAGUAR Slovakia Tour 

Třešť  vánoční setkání 

2015 
Praha, Jaguar Meeting Prague 

Sokolov, západní Čechy 

2016 

Praha ARKÁDY, výstava V ZAJETÍ JAGUARU  

Skalní město,  Český ráj, Krkonoše 

Balaton, Inernational Jaguar meeting Hungary 

Třešť, vánoční setkání 

2017 
Luhačovice, východní Morava 

Praha, Špindlerův Mlýn, International  Jaguar Meeting Bohemia 

Třešť, vánoční setkání 

2018 
Litoměřice, severozápadní Čechy, Krušné hory 

Weidhofen, International Jaguar meeting Austria,  

Vlašim, vánoční setkání 

2019 

Vlašim, střední Čechy 

Vyškov, Moravský kras 

Pánská jízda Anglie 

Vlašim, vánoční setkání 

2020 
Kutná Hora, střední čechy 

Jablonné n.Orlicí,  Orlické hory 

vánoční setkání se nekonalo - COVID 19 

2021 
Třeboň, Novohradské hory, Třeboňsko 

Rožnov pod Radhoštěm, Beskydy 

Ledeč nad Sázavou,  vánoční setkání    

2022 
Chodsko, Klenčí pod Čerchovem 

Náchodsko, Broumovsko 

vánoční setkání ?? 

 





 


