
Zprávy KČT

Z jednání orgánů KČT
V červenci a srpnu se v rychlém 
sledu za sebou konala dvě jedná-
ní Vedení KČT. Mimořádné  
14. zasedání se uskutečnilo dne  
31. července v Praze a jako jediný 
bod programu mělo projednání 
kontrolní zprávy Ústřední kontrolní 
komise KČT o provizích za získání 
peněžních prostředků pro klub. 
Výsledek vyhodnotí ÚKK.
Tři dny poté se členové Vedení 
KČT sešli v Bezručově chatě na 
Lysé hoře v Beskydech. Hlavním 
bodem tohoto setkání byla 
prohlídka chaty s vysvětlením tech-
nických a provozních problémů, 
z nichž některé chatu, chataře i 
návštěvníky sužují od jejího otevře-
ní v roce 2015. Beseda s chatařem 
Robinem Kukuczkou, který je ná-
jemcem chaty od července 2019, 
vyvolala dobrý dojem. Chatař 
a jeho mladý tým se s problémy 
chaty perou statečně. I přes ob-
časné přeháňky chata celý víkend 
3. a 4. srpna „praskala ve švech“. 
Kromě prohlídky chaty projednalo 
Vedení KČT zápisy z předchozích 
zasedání, zkontrolovalo dříve ulo-
žené úkoly, zhodnotilo oslavy  
130. výročí turistického značení 
KČT ve Svatém Janu pod Skalou 
a schůzi Ústředního výboru KČT 
tamtéž a dále také vyslechlo ak- 
tuální informace o jednání na mini-
sterstvu financí a ministerstvu pro 
místní rozvoj. Vedení KČT vzalo na 
vědomí informaci, že o nájem cha-
ty Pod Studničnou projevili zájem 
celkem tři uchazeči, a výběrové 
komisi doporučilo jednat se všemi 
třemi o upřesnění jejich nabídky. 
Dále vyslechlo zprávu Mgr. Jany 
Glombové o průběhu a výsledcích 

ekologického projektu „Společně 
na Lysou“, který se pomalu odklání 
od Lysé hory do jiných  beskyd-
ských lokalit. V ekonomickém 
bloku zasedání Vedení KČT 
projednalo aktuální stav rozpočtu 
KČT, stav pohledávek a závazků, 
vyslechlo zprávu o úspěšných 
grantech i o anabázi s uzavřením 
smlouvy s Lesy ČR prostřednictvím 
elektronického systému EVEZA. 
Hlavním bodem jednání bylo 
zhodnocení námětů na úpravy 
členských příspěvků a členských 
výhod od roku 2021. Tento bod 
bude dále projednáván v oblas-
tech a odborech, aby mohl být 
definitivně schválen na konferenci 
KČT v roce 2020. V závěrečném 
bloku zasedání vyslechlo Vedení 
KČT aktuality z chat a nemovitostí 
a z turistického značení, dále vzalo 
na vědomí nabídku spolupráce 
na značení v Gruzii, stížnost pánů 
Dobeše a Škopka na údajně 

hlasitou produkci na Střeleckém 
ostrově v Praze (přičemž hluk 
způsobil provoz restaurace, nikoli 
KČT, který není vlastníkem ani 
nájemcem restaurace), informace 
z návštěv táborů TOM a výzvu 
KČT Střížkov k zachování infor-
mačního centra KČT v Praze. 

Mojmír Nováček, zástupce gene-
rálního sekretáře KČT 

Pochod IML – Randonnee en 
Chantonnay
Malé francouzské městečko 
Chantonnay je jedno z 28 míst, 
kde se pro turisty z celého světa 
jednou ročně pořádá meziná-
rodní pochod IML. Letošní ročník 
byl obzvlášť významný, neboť 
se akce konala již podvacáté. 
Pro získání razítka do pasu IML 
je třeba absolvovat čtyři dny po 
sobě trasy v minimální délce 
20 km. Česko reprezentovali tři 

Klub českých turistů informuje...
Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT, které jednalo dne 21. června 2019, schválilo navržená 
vyznamenání:

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Vladimír Kohout (KČT, odbor Divadlo Plzeň)

Čestné uznání KČT
• Ing. Václav Voves (KČT, odbor Bolevec Plzeň)

Čestný odznak KČT
• Ing. Miroslav Kolář (KČT, odbor Baník Příbram)
• Ing. Ladislav Jirásko (KČT, Český odbor Slovinského planinského  

družstva 2017) 

Oceněným členům KČT děkujeme za dobrou práci pro KČT 
a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.

Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT
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turisté KČT: Marta Votavová a Jiří 
Brož z odboru Klub přátel a mi-
lovníků výletů Praha a Petr Hamal 
z odboru Klub Dobrý hospodář 
Olomouc. Všichni jmenovaní zde 
převzali ocenění IML v meziná-
rodní turistice – zlatou medaili 
IML s vavřínem za absolvování  
30 mezinárodních pochodů IML. 
Navíc od pořadatelů obdrželi také 
pohár a další drobnosti. Pochod 
v Chantonnay je jedním z nejlépe 
organizovaných pochodů IML.

Ing. Marta Votavová

Tomíci v Moravskoslezské 
oblasti pořádali dva tradiční 
turnaje
Již tradičně uspořádaly oddíly 
z odboru Slezský Tomík Ostrava 
o prvním červnovém víkendu 
sportovní zápolení. V sobotu  
1. června proběhl v areálu štěr-
kovny Hlučín 15. ročník softba-

lového turnaje Hlučínský pasák. 
Ve dvou kategoriích soutěžilo 
14 týmů a celkové vítězství a pu-
tovní štít vítězů si odvezli tomíci 
z oddílu BVÚ Ostrava. Druhý den 
pak soupeřilo u Bělského lesa 
v Ostravě-Zábřehu celkem  
25 družstev. Každé z nich si 
chtělo odvézt putovní placku 
z 22. turnaje ve fyzicky náročné 

indiánské míčové hře lagori. Cel-
kové prvenství získali tentokrát 
s velkým náskokem tomíci z od-
dílu KAM Frýdek-Místek. Vítězům 
gratulujeme. Za rok se sportovní 
víkend uskuteční opět.

Za odbor KČT Slezský Tomík 
Ostrava Mgr. Ing. Jan Říčný 

a Ing. Rostislav Kašovský

Randonnee en Chantonnay – zleva Jiří Brož, Marta Votavová a Petr Hamal (foto: archiv Marty Votavové)

Z turnaje Hlučínský pasák (foto: Ing. Rostislav Kašovský)
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Turisté a vzdělávání
Turisté jsou zpravidla lidé velmi 
aktivní, s širokou paletou zájmů. 
Nejenže zvládnou vycházky, 
výlety a pochody, kde absolvují 
stovky kilometrů, ale stihnou 
přitom navíc ještě věnovat pozor-
nost přírodním a kulturním pa-
mátkám, krajině, místním zvykům 
a zvláštnostem. Turista má v sobě 
touhu po poznání, a proto řada 
z nás, turistů z odboru KČT Tesla 
Jihlava, neváhala a již v roce 
2005 se zapojila do studia 
Univerzity třetího věku (U3V) 
na Vysoké škole polytechnické 
Jihlava (VŠP Jihlava). U3V nabízí 
zájemcům seniorského věku 
všeobecné, zájmové a neprofesní 
vzdělávání na vysokoškolské 
úrovni, což představuje jednak 
možnost kvalitního naplnění 
volného času seniorů, navíc však 
také zpřístupňuje vhodnou 
formou získání nových poznatků, 

vědomostí a dovedností, které 
mohou senioři využívat nejen 
pro svůj osobní rozvoj. U3V vede 
také k navazování a udržování 
sociálních kontaktů, a cíleně 
tím přispívá ke zpomalování 
procesu stárnutí a udržování 

psychické svěžesti. Turistika je 
pro mnohé turisty z KČT Tesla 
Jihlava celoživotní aktivitou a po-
dobně je tomu i se vzděláváním. 
Jihlavští turisté představují více 
než čtvrtinu z celkového počtu 
úspěšných absolventů U3V na 

VŠP Jihlava. Kraj Vysočina nava-
zuje na tradici vyhledávaného 
vzdělávání seniorů v rámci U3V 
a od roku 2014 pořádá tzv. Letní 
školu seniorů (LŠS). Členové 
KČT, odboru Tesla Jihlava se však 
přednášek LŠS zúčastňují nejen 
jako posluchači. V roce 2018 
připravili Míla Bradová a František 
Janeček přednášku a videopre-
zentaci „Pojďte s námi do přírody 
za zdravím a poznáním“, která 
se uskutečnila v deseti městech 
a obcích Kraje Vysočina za účasti 
260 posluchačů. Využili jsme tak 
vhodnou příležitost představit 
veřejnosti historii i současnou čin-
nost organizovaných turistů v roce 
130. výročí založení KČT. Zájem 
o dění v KČT ze strany posluchačů 
LŠS byl skutečně značný, na místě 
se přihlásilo i několik zájemců 
o členství v Klubu. Další zajímavou 
možnost studia pro seniory 
představuje Virtuální Univerzita 
třetího věku (Virtuální U3V), což 
je jedna z forem celoživotního 
vzdělávání organizovaná Provoz-
ně ekonomickou fakultou České 
zemědělské univerzity v Praze. 
Cílem Virtuální U3V je umožnit 
všem posluchačům v rámci České 
republiky zájmové vysokoškolské 
studium U3V bez ohledu na 
vzdálenost od sídel vysokých škol 
a univerzit, ve kterých probíhá 
prezenční seniorské vzdělávání. 
Nabídka kurzů je velmi rozsáhlá 
a zapojit se můžete ještě letos  
– viz https://e-senior.czu.cz.

Ing. Bc. Míla Bradová, 
KČT, odbor Tesla Jihlava

KČT, odbor Milevsko slaví 
100 let od svého založení
U příležitosti 100. výročí svého 
založení uspořádal KČT, odbor 
Milevsko v místním muzeu vý-

stavu pod názvem Toulavé boty 
aneb 100 let milevských turistů. 
Ustavující schůze milevského 
odboru se uskutečnila dne  
2. února 1919 v hotelu pana Baziky 
v Milevsku. Při založení měl odbor 
62 členů, ale již v květnu 1919 se 
počet zvýšil na 130.  Výstava před-
stavuje činnost odboru od jeho 
založení až do současnosti. K zají-
mavým fotografiím patří například 
svého času velmi oblíbená jízda 
na vorech po Vltavě. Pozoruhod-
né jsou i snímky lyžařů v pozadí 
s nákladními automobily, jimiž 
se lyžaři dopravovali do terénu. 
Zmíněna je činnost mladých 
turistů provozujících dříve velmi 
populární orientační závody. 
K vidění jsou údaje o plnění vý-
konnostních odznaků a zápočto-
vých cest, kalendáře akcí KČT 
apod. Výstava představuje rozvoj 
turistiky pěší, cyklo-, lyžařské 
i vodácké, autobusové zájezdy, 
pobyty na horách doma i v cizině. 
Počet členů odboru se v průběhu 
let výrazně měnil, v současné  
době je zaregistrováno 95 členů. 
V roce 1975 se odbor připojil k po-
řádání pochodu Praha – Prčice, 
v současnosti mají v Milevsku 
start dvě trasy pro pěší turisty 
a jedna cyklotrasa. Oblíbené jsou 
však i pochody a cykloakce  
Probouzející se přírodou Milev- 
ska a Kovářovska a Milevským 
krajem. Turisté organizují besedy 
s promítáním fotografií nejen 
z domácích, ale i ze zahraničních 
cest. V řadách turistů KČT Milev-
sko pracují velmi aktivní značkaři, 
starající se o turistické značení 
a údržbu tras v regionu. V den ver-
nisáže výstavy uspořádali milevští 
turisté ve spolupráci s organizací 
Živé Milevsko, Junákem a Jihočes-
kým krajem otevření nově vyzna-
čené cyklotrasy pro děti a rodiče 

na Hajdě. Jelikož vede pouze po 
lesních cestách, cyklotrasa je tak 
bezpečná i pro děti. Akce odboru 
se zpravidla uskutečňují za finanční 
podpory Města Milevsko, Nadace 
Jihočeské cyklostezky, Jihočeského 
kraje a ZVVZ a.s. Milevsko.  
Za pomoc patří všem těmto  
organizacím naše poděkování.

Jiří Franc, Ing. J. Mácha

50 let vysokohorské turistiky 
v Přerově

Odbor vysokohorské turistiky 
(VHT) KČT při TJ Spartak Přerov 
letos slaví 50. výročí vysokohor-
ské turistiky v Přerově. Již v roce 
1969 vznikla v tehdejších Pře-
rovských chemických závodech 
okolo Ing. Antonína Mlčocha 
skupina mladých lidí nadšených 
pro vysokohorskou turistiku, 
která byla zárodkem budoucího 
oddílu vysokohorské turistiky při 
TJ Meochema Přerov a posléze 
při TJ Lokomotiva-Meochema 
Přerov. V roce 1990 přešel oddíl 
pod obnovený Klub českých 
turistů při Sportovním klubu 
Přerov a v roce 2006 přešel od 
SK k TJ Spartak Přerov. Oddíl, 
později odbor VHT, má za sebou 
skromné začátky v 70. letech, 
období vrcholné slávy v 80. le-
tech (150 členů, 41 cvičitelů, 
pořádání více jak 100 akcí ročně, 
z nichž hlavní byl hvězdicový 
přechod VHT slovenských hor 
s 9 trasami), pokles v 90. letech 
(až na 25 členů) a nyní opět pro-

Přednášku s videoprezentací „Pojďte s námi do přírody za zdravím  
a poznáním“ vyslechlo na 260 zájemců (foto: František Janeček)

Prohlídka výstavy Toulavé boty aneb 100 let milevských turistů (foto: archiv KČT, odboru Milevsko)
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Moravskoslezské Ing. Petrem 
Holušou a s chatařem Bezručovy 
chaty Robinem Kukuczkou. 
Účastníci akce řešili úsměvný 
problém, neboť se chtěli společ-
ně vyfotit u nově vybudovaného 
zařízení. Koordinátor projektu 
Ing. Rostislav Kašovský, člen 
Vedení KČT, mající na starost 
klubové chaty, jim ovšem musel 
vysvětlit, že se jedná o soustavu 
řídicích, měřicích a vyhodno-
covacích zařízení, takže jediné 
příhodné místo je technická míst-
nost Bezručovy chaty, kde byla 
umístěna nová řídicí jednotka. 
Výkonnou částí celého zařízení je 
čerpadlo, nepřístupně umístěné 
ve sběrné šachtici, odkud jsou 
splašky postupně čerpány do 
ČOV. Na závěr se sluší poděkovat 
donátorovi celé akce, kterým 

je nadační fond Plzeňského 
Prazdroje, jmenovitě program 
Radegast lidem. Je skvělé, když 
má konkrétní oblast, kterou je 
v tomto případě Moravskoslezský 
kraj, tak štědrého donátora, 
jenž každý rok přispívá na akce 
podporující udržitelný cestovní 
ruch a ekologické aktivity v dané 
lokalitě. Tento projekt byl pod-
pořen z grantového programu 
Plzeňského Prazdroje.

Zbyněk Báča, 
projektový manažer KČT

OZP odměňuje klienty 
za turistiku
Oborová zdravotní pojišťovna 
(OZP) už několik let odměňuje 
své klienty za zdravý pohyb.  
Sto bodů na nákup preventiv- 

ních aktivit za registraci do 
www.kazdykrokpomaha.cz 
a dalších dvacet bodů za každý 
měsíc aktivního chození, jízdy 
na kole nebo plavání. Od teď 
navíc můžou všichni účastníci už 
za šest výletů získat trekingové 
hole. „Aplikací Každý krok pomá-
há motivujeme naše klienty ke 
zdravému pohybu. Její účastníci 
si v ní zaznamenávají kroky, jízdu 
na kole nebo plavání a zdolávají 
měsíční cíle i větší týmové výzvy. 
Lehké sportování patří k nejzdra-
vějším věcem, které pro sebe může 
člověk udělat. Už 10 000 kroků 
denně má na zdraví skvělý vliv,“ 
vysvětluje Radovan Kouřil, 
generální ředitel OZP. Pojišťovna 
nyní spustila novou verzi aplikace 
Každý krok pomáhá, která teď 
například nabízí 39 zajímavých 
výletních cílů. Za návštěvu 
každého z nich získá turista po 
zodpovězení snadné kontrolní 
otázky v aplikaci virtuální razítko. 
Jakmile jich nasbírá šest, může 
se stavit na pobočce OZP pro 
nové trekingové hole, a to ať 
už je klientem OZP, anebo ne. 
Aplikace také nabízí a zábavně 
sleduje osobní nebo týmové 
cíle. Dále přepočítává ušlou 
vzdálenost například na trasu 
Praha – Brno nebo třeba na 
délku Transsibiřské magistrály. 
Zásadní roli v aplikaci má komu-
nita, která se kolem ní vytvořila. 
Účastníci si spolu vyměňují fotky 
a komentáře na nástěnce a dále 
se můžou podílet i na vývoji 
aplikace, protože tým v OZP jim 
naslouchá a dobré nápady do 
aplikace zapracovává.

žívá dobré období. Celá ta léta 
byla podložena úsilím a oběta-
vou prací, která přinesla členům 
i mno ha dalším příznivcům 
nejen v Přerově, ale dokonce 
v celé republice radost z jejich 
výsledků. Poděkování patří bý-
valým předsedům Ing. Rudolfu 
Štěpančíkovi, Ing. Janu Doubko-
vi, Janě Zavadilové a především 
všem současným i bývalým čle-
nům oddílu/odboru VHT, kteří 
se svou prací zasloužili o vznik, 
budování a jeho dobré jméno.  
Nyní má odbor 114 členů, je 
jediným odborem vysokohorské 
turistiky KČT v Olomouckém 
kraji, má 4 vůdce, 4 cvičitele  
a 8 vedoucích VHT, dále 2 no- 
sitele čestného odznaku Vojty 
Náprstka, 4 Mistry turistiky a ne-
spočet splněných výkonnostních 
odznaků VHT. Při příležitosti  
50. výročí VHT v Přerově se letos 
uskutečnil zájezd VHT na Sloven-
sko s jednodenními výstupy na 
Velký Choč, Kasprův vrch, Gie-
wont v Polsku, Ďumbier, Babiu 
horu a Velký Kriváň. Odbor vydal 
pamětní Turistické známky a ná-
lepky, hotová jsou nová trička 

a připravuje se pamětní brožura 
o 50leté historii a činnosti oddílu, 
doplněná fotografiemi z celého 
období činnosti. Od 19. září do 
13. října 2019 navíc v zámecké 
galerii probíhá výstava 50 let VHT 
v Přerově.

Tomáš Beránek, předseda KČT, 
odboru VHT při TJ Spartak Přerov

Nový nájemce Bezručovy chaty 
na Lysé hoře
Na základě výběrového řízení 
nastoupil dne 1. července na naší 
klubové chatě na Lysé hoře nový 
nájemce – pan Robin Kukuczka. 
Není to však pro něj nová situace, 
neboť jako provozní Bezručovy 
chaty a dříve v Šantánu působil 
již po deset uplynulých let. 
Nastupujícímu týmu přejeme 
do nelehkých podmínek hodně 
úspěchů, spokojených turistů 
a pevné nervy s neustálými kont-
rolami, uskutečňujícími se mnoh-
dy na podnět nespokojenců, vy-
trvalost v boji s akutním suchem 
a dlouhodobým nedostatkem 
personálu v pohostinství nejen 
na našich chatách a boudách. 
Odcházejícímu panu Ivu Sklená-
řovi přejeme klidný důchod a za 
jeho činnost na Lysé hoře mu 
patří naše velké poděkování.
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Na Lysé hoře se slavilo

V sobotu 3. srpna proběhla na 
Lysé hoře v Beskydech malá 
slavnost. Klub českých turistů za 
finančního přispění nadačního 
fondu Plzeňského Prazdroje 
(programu Radegast lidem) 
spustil do „ostrého“ provozu zaří-
zení, které upravuje vypouštění 
splaškových vod do společné 
čistírny odpadních vod (dále 
ČOV). Byl tak zakončen projekt 
nesoucí název „Kvalitnější čištění 
odpadních vod z chat a budov 
stojících na vrcholu Lysé hory“. 
Při výstavbě Bezručovy chaty 
došlo k napojení na společnou 
ČOV, která slouží většině budov 
na vrcholu Lysé hory. Enormní 
návštěvnost vrcholu s sebou 
ovšem přinesla i nerovnoměrné 
využití ČOV, která pro svůj 
nejefektivnější provoz potře-
buje rovnoměrné zatížení, a to 
v průběhu celého týdne. Často 
se stávalo, že největší zátěži byla 
čistírna odpadních vod vystavena 
o víkendech, zatímco ve všedních 
dnech bylo její využití velice 
nízké, což logicky odráží klasický 
obraz návštěvnosti vrcholu. 
Nerovnoměrným zatěžováním 
ČOV tak docházelo ke snižování 
kvality čištění splaškových vod. 
Nově instalované zařízení nyní 
hlídá množství splaškových vod 
čerpaných do ČOV a zajišťuje tak 
co nejefektivnější provoz čistírny. 
Za KČT se slavnostní akce zúčast-
nilo Vedení KČT, které mělo na 
Bezručově chatě jednání, spo-
lečně s předsedou KČT, oblasti 

Rostislav Kašovský a nájemce chaty Robin Kukuczka u nové řídicí jednotky 
(foto: Mojmír Nováček)


