
První prosincový víkend se v pro-
storách FTVS UK konalo 8. jednání 
Ústředního výboru KČT. Toto 
jednání řídil za nemocného před-
sedu místopředseda KČT Zdeněk 
Cabalka. Po schválení ověřovatelů 
zápisu, programu jednání a zápisu 
z minulého jednání vystoupil jako 
host Michal Krabka. Ten nabídl 
projekt „Your pass“ s možností 
využití QR kódů na plastových 
průkazech k evidenci účastníků 
pochodů a jiných velkých akcí 
KČT. ÚV KČT předal přednesené 
náměty k dalšímu jednání Vedení 
KČT. V rámci kontroly úkolů vzal 
ÚV KČT na vědomí zpracování 
pasportů chat KČT a vzorových 
stanov pro samostatné odbory. 
Předseda V. Chvátal poslal pre-
zentaci o činnosti vedení KČT od 
minulého jednání ÚV KČT a zprá-
vu o plnění hlavních úkolů roku 

2017. ÚV KČT se dále podrobně 
věnoval přípravě volební konfe-
rence KČT, která se bude konat 
ve dnech 7. a 8. dubna 2018 na 
půdě FTVS UK v Praze. Poté byly 
schváleny úpravy Stanov KČT 
podle požadavků občanského 
zákoníku a praxe rejstříkových 
soudů při zápisu změn u orga-
nizačních složek KČT. Mimo to 
byly také  schváleny pokyny pro 
konání výročních členských schůzí 
a oblastních konferencí. Pro 
přípravu oslav 130 let existence 
KČT a 100. výročí od založení 
Československé  republiky schvá-
lil ÚV KČT výrobu propagačních 
materiálů a jubilejních medailí. 
Dále byl schválen rozpočet 
významných a mezinárodních 
akcí roku 2018, seznam delego-
vaných členů ÚV KČT na tyto akce 
a rovněž byly schváleny i pokyny 

pro tvorbu kalendáře akcí pro 
rok 2019. Následně byli přítomní 
seznámeni s vývojem nemovitostí 
KČT od posledního jednání, včet-
ně nutných oprav na rok 2018. 
V ekonomickém bloku jednání 
ÚV KČT schválil plnění rozpočtu 
roku 2017, a to i s návrhem úprav, 
a dále také schválil navržený 
rozpočet na rok 2018. Poté byli 
účastníci informováni o finalizaci 
žádosti o náhradu za chaty od-
cizené po roce 1948. Na závěr 
jednání pak došlo ke schválení 
navržených vyznamenání a přijata 
byla informace o bonusech člen-
ství na rok 2018.
Vedení KČT se ke svému 44. 
jednání sešlo v Praze ve středu 
13. prosince 2017. Po zahájení 
a schválení navrženého programu 
i zápisu z minulého jednání 
byla přijata informace o účasti 

Z jednání ústředních orgánů KČT
V pořadí 43. jednání Vedení KČT 
se konalo, tentokrát netradičně, 
u předsedy Vratislava Chvátala 
doma; předseda byl totiž krátce 
po operaci kolene v domácí péči. 
Po schválení programu jednání 
a zápisu z minulého jednání dostal 
slovo host Josef Nosek, jednatel 
společnosti Trasa, která pro KČT 
vydává turistické mapy. Nosek před 
přítomnými obhájil svůj postoj ke 
zdražování map – tedy zdražování 
se vyhnout – a dále obhájil i přístup 
společnosti Trasa k uvádění nových 
kódů ISBN na nových edicích 
map. Poté následovala kontrola již 
dříve uložených úkolů. Vedení KČT 
souhlasilo s obnovou smluv na po-
skytování slev na ubytování v rámci 
slevového systému Eurobeds 
a doporučilo zařadit mezi ubyto-
vací zařízení poskytující slevu také 
turistické ubytovny, kterým KČT 
udělil certifikát podle metodiky 
schválené Ministerstvem pro místní 
rozvoj. V ekonomickém bloku 
jednání byl schválen stav čerpání 
rozpočtu v roce 2017 a také návrh 
rozpočtu na rok 2018, návrh na 
dotaci na významné a mezinárodní 
akce a návrh přípravy na dotační 
program MŠMT. V bloku informací 
o nemovitostech přijalo Vedení 
KČT aktuální zprávu R. Kašovského 
a informaci J. Homolky o převodu 
pozemků v Krkonoších, na kterých 
stojí chaty Výrovka a Vosecká 
bouda. Na podporu oslav 130 let 
trvání KČT schválilo vedení vydání 
reprintu sborníku k 50. výročí KČT. 
V závěrečném bloku zasedání pak 
byla schválena veškerá navržená 
vyznamenání.

Klub českých turistů informuje...
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Ocenění a vyznamenání
Vedení KČT v říjnu a listopadu 2017 schválilo navržená vyznamenání:

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Drahoš Baláš (KČT, odbor Chvalkovice na Hané)
• Milan Barták (KČT, odbor Havlíčkův Brod)
• Pavel Buba (KČT, odbor Stříbro)
• Jiří Javorský (KČT, odbor Petřvald)
• Josef Mayer (KČT, odbor Nýrsko)
• Ing. Václav Pavelek (KČT, odbor Petřvald)
• Petr Pola (KČT, odbor VHT Radnice)
• Ladislav Rasocha (KČT, odbor Havlíčkův Brod)
• Miroslav Steiner (KČT, odbor Petřvald)
• Věra Stichová (KČT, odbor Svitavy)
• Miloslava Špačková (KČT, odbor Havlíčkův Brod)
• Ing. Ctirad Trvala (KČT, odbor Petřvald)
• Alena Vyšehradská (KČT, odbor Divadlo Plzeň)
• Jiří Zich (KČT, odbor Horažďovice)
• Lubomír Zlámal (KČT, odbor Kdyně)
• Vít Žinčík (KČT, odbor Petřvald)

Čestné uznání KČT
• Jaroslav Jonák (KČT, odbor Havlíčkův Brod)
• Olga Kubová (KČT, odbor Haná, oddíl Milo Olomouc)
• Josef Pavelka (KČT, odbor Haná, oddíl Milo Olomouc)
• Jaroslav Pěček (KČT, odbor TJ Spartak Přerov)
• Ing. Jan Smejkal (KČT, odbor Treking Chrudim)
• Ing. Pavel Šlesinger (KČT, odbor TJ Spartak Přerov)

Čestný odznak KČT
• Josef Bžoněk (KČT, odbor Rybná nad Zdobnicí)
• Vratislav Fridrich (chatař na chatě KČT v Prachově)
• Jaroslava Kohoutová (KČT, odbor Havlíčkův Brod)
• Jaroslav Konečný (KČT, odbor Baník Ostrava)
• Lubomír Kučera (KČT, odbor Dobřany)
• Ing. Vilém Stich (KČT, odbor Svitavy)
• Vladimír Štěpánek (Spolek KČT Náchod)
• Marcela Štěpánková (Spolek KČT Náchod) 

Veřejné uznání I. stupně – čestný odznak Vojty Náprstka
• František Znamenáček (KČT, odbor Říčany) 

Všem oceněným děkujeme za dobrou práci pro KČT a českou turisti-
ku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.

Mojmír Nováček, generální sekretář KČT

Místopředseda KČT Zdeněk Cabalka zahajuje předvánoční oběd vedení a pracovníků KČT (foto: Mojmír Nováček)
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na cestovatelském festivalu 
Obzory a Mezinárodním festivalu 
alpinismu v Praze. Zbyněk Báča 
jako host přednesl své postřehy 
z crowdfundingové kampaně 
Hithit, díky které KČT získal na 
vodní vrt u chaty Kusalíno ve 
Vsetínských Beskydech více než 
300 tisíc Kč. Nejen touto cestou 
děkujeme všem, kteří přispěli. 
Jak bylo upozorněno, kampani 
nejvíce prospěla propagace na 
facebookové stránce KČT. V eko-
nomickém bloku zasedání Vedení 
KČT projednalo stav čerpání 
dotací za rok 2017 a přípravu 
projektů na rok 2018. V bloku 
věnovaném nemovitostem byla 
naplánována schůzka s budovate-
li Bezručovy chaty v Ostravě, a to 
v návaznosti na termíny jednání 
Vedení KČT a ÚV KČT. Na jednání 
pak navázal tradiční předvánoční 
oběd s pracovníky KČT.

Mojmír Nováček, 
generální sekretář KČT

Jihočeská oblast KČT zahájila 
rok oslav 100 let od vzniku ČSR
Jihočeská oblast KČT zahájila 
rok oslav 100. výročí od vzniku 
Československé republiky a 130. 
výročí existence KČT čtyřdenním 
zájezdem na akci „Za posledním 
puchýřem“. Zájezdu se zúčastnilo 
celkem 43 turistů z Jindřichova 
Hradce, Českých Budějovic 
a Tábora.
A již cesta do Velkých Pavlovic, 
kde jsme byli ubytováni, se neo-
bešla bez několika poznávacích 
zastávek. Zhlédli jsme rozhlednu 
Ocmanice, torzo ivančického 
železničního viaduktu, zříceninu 
kláštera a synagogu v Dolních 
Kounicích a dále také vinařské 
obce Židlochovice a Hustopeče. 
Druhý den jsme vyrazili na okraj 
slovenského Záhorí. Nedale-

ko Kopčan jsme obdivovali 
předrománský kostel sv. Markéty 
Antiochijské, patrně nejstarší 
dochovaný velkomoravský kostel. 
Přímo v obci Kopčany jsme si 
prohlédli pamětní desku na do-
mnělém rodném domě prvního 
prezidenta ČSR a také barokní 
císařský a královský hřebčín, 
první hřebčín v Uhrách. Naším 
dalším cílem bylo Brezové pod 
Bradlom. Šikovný řidič tehdy 
vyjel s autobusem až na Bradlo 
a k monumentální mohyle, hrobu 
generála Milana Rastislava Štefá-
nika, zbývalo do kopce už jen pár 
kroků. Díky nepřízni počasí nám 
sice byly daleké výhledy odepře-
ny, Štefánikova rodná fara v Koša-
riskách však byla zřetelná i v mlze. 
Dále jsme pokračovali návštěvou 
monumentální zříceniny hradu 

Korlátko a malé rozhledny Rozbe-
hy. Naší poslední zastávkou ten 
den byla poutní barokní bazilika 
Panny Marie Bolestné v městě 
Šaštín-Stráže. Komentovaná pro-
hlídka baziliky minor, církevního 
muzea a kláštera byla skutečně 
důkladná. Do Velkých Pavlovic 
jsme se vrátili až za tmy. 
Třetí den jsme ráno jeli do Bučo-
vic a tam absolvovali tradiční po-
chod „Za posledním puchýřem“. 
Z nabízených tras jsme si vybrali 
11km cestu, která nás seznámila 
s nejbližším okolím města. V cíli 
jsme si pak prohlédli čtyřkřídlý 
renesanční zámek s překrásným 
arkádovým nádvořím a vzácnou 
fontánou.
Poslední, čtvrtý den jsme v Čej-
kovicích zhlédli muzeum, jež sídlí 
v malém domku, kde v letech 
1856–1858 a 1859–1862 bydlel 
T. G. Masaryk. Tentýž den jsme 
se ještě stihli zastavit na Mohyle 
míru, postavené na počest obětí 
bitvy u Slavkova, a na nedalekém 
návrší Žuráň, odkud údajně Na-
poleon onu bitvu řídil.

Ing. Jiří Peltan, 
vedoucí zájezdu

Pochod k uctění památky 
Františka Josefa I. aneb 
Pochod pro charitu
Po úspěchu pochodu v listopadu 
roku 2016, kdy startem prošlo 
více než 250 turistů,  se výbor 
Klubu přátel a milovníků výletů 
Praha (KPMV) rozhodl, že v této 
akci bude pokračovat. I roce 
2017 jsme se tak vydali na cestu, 
a to v neděli 26. listopadu. Trasa 
byla sice stejná, výtěžek ze star-
tovného však tentokrát podpořil 
charitativní organizaci Klub ŽAP – 
ženy s nádorovým onemocněním. 
Tento klub sdružuje ženy po ab-
laci prsu (ŽAP), ženy, které jsou již 

vyléčenými pacientky a aktivně se 
zapojují do života. Pro ně jsme na 
pochodu připravili i nenáročnou 
3km trasu, na níž se vydalo hned 
20 členek. V cíli pochodu je pak 
uvítal v kostýmu Františka Josefa 
I. předseda KPMV Rudolf Krause 
s Hankou Huspekovou jako císa-
řovnou Sissi. Předsedkyně Klubu 
ŽAP obdržela z rukou císaře šek 
na podporu jejich činnosti, a to 
v hodnotě 1000 Kč. Nejen ŽAPky, 
ale i my, pořadatelé, jsme měli 
z pomoci radost a rozhodli jsme 
se, že budeme finančně pomáhat 
i v roce 2018.

Ing. Marta Votavová, 
Klub přátel a milovníků výletů 

Praha

68. sraz tomíků u Bítovského 
mlýna u Ostravy
Jako v minulých letech, tak i letos 
byl sraz tomíků zabývající se 
tábořením a pobytem v přírodě 
jednou z posledních letošních 

možností nocovat pod stanem. 
Po pátečních přípravách začal 
68. sraz sobotním slavnostním 
nástupem, po němž následoval 
štafetový závod, kde se mezi sebou 
postupně utkalo 26 sedmičlenných 

hlídek, z toho 14 chlapeckých,  
7 dívčích a 5 veteránských. Po zá-
vodu pak následovala signalizační 
štafeta, kde 5 členů každé hlídky 
mělo postupně semaforem nebo 
„morseovkou“ vyslat zprávu dalším 
dvěma členům, kteří ji museli 
vyluštit. Další letošní soutěží 
v hlavním  pětiboji byla tábor-
nická měření, ve kterých měli 
soutěžící za úkol změřit například 
sklon svahu, výšku stromu nebo 
také šířku řeky. Po náročných 
matematických operacích čekal 
na závodníky Tetris, a to nikoliv 
na PC nebo tabletu, ale jako 
lov obrazců v lese s následným 
přenesením na hrací papír. 
Poslední soutěží pak byl číselný 
kolotoč, který prověřil bystrost 
a postřeh účastníků. Po absolvo-
vání pětiboje se mohli táborníci 
zúčastnit dalších soutěží, které 
připravili zúčastněné oddíly nebo 
pořádající oddíl BVÚ. U večerní-
ho „táboráku“ se blýskla spousta 

Pamětní deska na Masarykově rodném 
domku v Kopčanech (foto: Pavel Brtník)

Předsedkyně klubu ŽAP přebírá šek od pořadatelů pochodu

Soutěž v signalizaci 
(foto: Rostislav Kašovský)
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Mediální rodina, do které se mo-
hou přihlásit všichni, kteří budou 
splňovat tato kritéria:
• jste alespoň tříčlenná rodina;
• zašlete foto své rodiny  

s turistickou tematikou  
do 1. března 2018 na níže 
uvedenou adresu; 

• budete souhlasit s mediální 
publicitou bez nároku na 
honorář; 

• necháte se nafotit profesionál-
ním fotografem k mediálnímu 
využití (fotografie získáte zdar-
ma rovněž ke svému užití). 

Cílem této akce není získat a pu-
blikovat „mediální tvář“ pro celou 
organizaci KČT – to je nemožné, 
protože organizace se věnuje 
rovnoměrně všem věkovým 
kategoriím a zájmovým oblastem, 

které tak není možné obsáhnout 
jednou fotografií – ale pouze 
doplnit fotografický archiv KČT 
k marketingovým účelům v PR 
kampani cílené na lifestyle klubo-
vého periodika a rodiny s dětmi.  
Tři vybrané rodiny zveřejníme na 
webových stránkách KČT a mimo 
profesionálních fotografií získají 
také věcné dárky. Své rodinné 
turistické fotografie zasílejte do 
1. března 2018 na e-mailovou ad-
resu roman.hruza@rha.cz. KČT si 
vyhrazuje právo nevybrat žádnou 
rodinu nebo od výzvy ustoupit.

Rada pro propagaci KČT

Ocenění značkaře Ing. Milana 
Pernici, CSc.
Osobností neziskových organizací 
Jihomoravského kraje pro rok 

2017 se stal Ing. Milan Pernica, 
CSc., který je ve svých 88 letech 
uznávanou osobností a legendou 
turistických značkařů nejen v Jiho-
moravském kraji. V internetovém 
hlasování zvítězil mezi čtrnácti 
navrženými osobnostmi. Ono 
krásné ocenění mu bylo předáno 
dne 20. října 2017 v Křišťálovém 
sále Staré radnice v Brně. 
Jihomoravské organizace tak 
uznaly význam osobnosti vítěze, 
ale i samotného turistického 
značení pro pohyb v přírodě. 
Touto cestou děkuji všem, kteří 
v hlasování poslali svůj hlas právě 
Milanu Pernicovi.

Ing. Antonín Moravec, 
místopředseda Jihomoravské 

oblasti KČT
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skvělých herců a zpěváků, a to 
nejen v soutěži oddílů o nejlepší 
píseň a scénku. Zpěváci, kterým 
to nestačilo, pak pěli až do po-
zdních nočních hodin. Sychravé 
nedělní dopoledne bylo ve 
znamení postupného balení 
a závěrečného nástupu. Co se 
tzv. Štítů vítězů týče, nakonec 
zůstaly v Ostravě – vrátily se tedy 
loňským vítězům. Chlapecký štít 
vyhrál oddíl BVÚ pod vedením 
Jerkyho a další dva štíty budou 
do příštího srazu zdobit klubovny 
Čmoudíků, jejichž dívky vedla 
Terka a veterány Marťas. 
68. srazu tomíků se zúčastnilo 
celkem 240 účastníků ze 13 od-
dílů. Vítězům gratulujeme a všem 
zúčastněným děkujeme za prožitý 
víkend. Příští sraz se uskuteční ve 
dnech 21.–23. září 2018. A možná 
bude i na novém místě. 

Rostislav Kašovský, TOM 9901 
Čmoudík (Ostrava)

Ocenění Ing. Jana Havelky
Čestný předseda KČT Ing. Jan 
Havelka byl navržen skupinou 
senátorů na ocenění a dne 27. září 
2017, v předvečer svátku sv. Vác-
lava, mu byla Milanem Štěchem 
předána Stříbrná pamětní medaile 
Senátu za celoživotní mimořádnou 
práci v české a evropské turistice. 
Blahopřejeme!

Mojmír Nováček, 
generální sekretář KČT

KČT hledá „mediální rodinu“
Patří turistika k vaší vášni, jste 
členy KČT a podnikáte celoročně 
výlety s rodinou, ať už organizo-
vaně s KČT, nebo po vlastní ose? 
Nestydíte se dát o sobě vědět 
a být vidět v médiích? Pak zbys-
třete, možná právě pro vás může 
být výzva „Hledá se mediální 
rodina KČT“ zajímavá.

„V poslední době se setkávám 
s názorem, že Klub českých 
turistů a účast na jeho akcích je 
doménou osob v seniorském 
věku. Klubem přitom v průběhu 
jeho 130 let trvající existence pro-
šly tisícovky lidí všech věkových 
skupin a i dnes platí, že je otevřen 
všem. To znamená nejen turistům 
50+, ale stejně tak i rodinám 
s dětmi, juniorům, aktivním spor-
tovcům a vyznavačům zdravého 
životního stylu,“ říká PR manažer 

KČT Roman Hrůza, který přišel 
s myšlenkou podpořit nábor mla-
dých turistů pomocí rodin, které 
už turistikou žijí. 
„Rádi bychom v turistické sezóně 
2018 spustili mediální a PR kam-
paň na podporu rodinné turistiky 
a rodinného členství v KČT. Byla 
by škoda, kdyby si klub ke svému 
výročí 130 let nedopřál vzpruhu 
v podobě mladé krve na svých 
akcích,“ vysvětluje záměr Hrůza. 
KČT právě proto vyhlašuje soutěž 

Ing. Jan Havelka (vpravo) s předsedou Senátu Milanem Štěchem (foto: archiv Senátu)

Ing. Milan Pernica, CSc., (uprostřed) společně s  dalšími oceněnými (foto: archiv Jihomoravského kraje)

Zprávy KČT


