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Klub českých turistů informuje...
Z jednání orgánů KČT
V listopadu 2019 se uskutečnilo
jednání Vedení KČT a Ústředního
výboru KČT.
Vedení KČT se sešlo dne 13. listopadu na svém 18. jednání. V úvodní
části byl schválen program, zápis
z minulého jednání a dále byly
kontrolovány úkoly z minulých
schůzí. Vedení se rovněž zabývalo
dlouhodobými plány činnosti KČT
(do roku 2025 a dále). V rámci
spolupráce s ústředními orgány
státu projednalo Vedení náměty
na spolupráci s MMR, MŽP a agenturou CzechTourism. Vedení
projednalo a vzalo na vědomí
změny v časopisu Turista, výsledek
akce Lesů ČR Den za obnovu
lesa, setkání sekretářů oblastí
a schůzku nájemců chat. Dále se
zabývalo aktualitami na klubových
chatách a potvrdilo komisi pro
výběr nájemce chaty v Pláních
pod Ještědem. V následující části
jednání schválilo Vedení podklady
pro jednání ÚV KČT a v závěru
porady pak bylo seznámeno
s novinkami v turistickém značení,
výsledkem semináře k propagaci
KČT, jednáním Programové
a Organizační rady a dále přijalo
zařazení Hotelu pod Šikmou věží
v Prachovských skalách mezi chaty s dotovaným ubytováním.
Poslední listopadový víkend se
sešel v Praze Ústřední výbor KČT
na svém 5. jednání. Na začátku
porady proběhly i v tomto případě
nutné procedury, jako je schválení
programu, volba ověřovatelů
zápisu, schválení zápisu z minulého jednání a kontrola úkolů. ÚV
se také věnoval dlouhodobým
úkolům KČT a vyslechl návrh na
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Ocenění a vyznamenání
Vedení KČT, které jednalo dne 10. října 2019, schválilo následující
vyznamenání:
Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Vladimír Klouček (105001 Klub českých turistů Aš)
• Karel Pilař (105001 Klub českých turistů Aš)
• Alena Dvořáková (110106 KČT, odbor Telč)
• Aleš Petřík (113603 SSK Vítkovice)
• Eliška Baštinská (113603 SSK Vítkovice)
Čestné uznání KČT
• Vlasta Pospíchalová (100106 KČT, odbor Telč)
• Miroslav Samuel (105002 KČT, odbor Union Cheb)
Čestný odznak KČT
• Vít Lodr (105002 KČT, odbor Union Cheb)
Oceněným členům KČT děkujeme za dobrou práci pro KČT
a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.
Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT
strategický záměr rozvoje v období let 2021 až 2025 z úst předsedy
Mgr. Chvátala. Schváleny byly
jednotné e-mailové adresy oblastí
(s platností od 1. ledna 2020)
i odborů (s platností od 1. března
2020), na které budou posílány
zprávy z ústředí KČT. Pozitivně byl
hodnocen rok 2019 jako rok oslav
130 let časopisu Turista a 130 let
turistického značení KČT. Debata
se rozproudila nad návrhem změn
v členských výhodách a členských
příspěvcích od roku 2021; tyto
změny budou projednávány na
oblastních konferencích KČT.
V ekonomickém bloku jednání
byly schváleny dotace na významné a mezinárodní akce KČT, stav
plnění rozpočtu roku 2019 a návrh
rozpočtu na rok 2020. Dále byl
diskutován a přijat návrh čestného
předsedy KČT Ing. Jana Havelky

na oslavy jubileí historických
chat KČT v letech 2021 až 2029,
přičemž na rok 2024 připadne
kulaté výročí hned 8 chat, takže
rok 2024 bude vyhlášen „Rokem
chat“. Místopředseda KČT Zdeněk
Cabalka prezentoval nový odznak
Za historií KČT, jenž bude v první
připravené části zahrnovat návštěvy historických chat KČT a KČST.
Tento odznak bude zároveň
českou přípravou na mezinárodní
setkání turistů Eurorando 2021,
které se uskuteční koncem září ve
městě Sibiu v Rumunsku. Dále byla
přijata zpráva o stavu chat a nemovitostí KČT a informace o novém
nájemci chaty Pod Studničnou
v Krkonoších, kterým se stane pan
Karel Batelka. V organizační části
schůze byla schválena nová výše
stravného na cestách v zájmu KČT
(pro funkcionáře a značkaře) podle

současných vyhlášek a změna
směrnice o GDPR (tedy směrnice
o ochraně osobních údajů) podle
návrhu paní Ivety Klemešové z olomoucké oblasti KČT. V poslední
části jednání vzali členové ÚV na
vědomí zprávu o stavu turistického
značení, o činnosti Ústřední kontrolní komise KČT a o výročí 150 let
od založení ÖTK.
Ing. Mojmír Nováček, zástupce
generálního sekretáře KČT
16. Olympiáda IVV ve Francii
Ve dnech 15. až 19. října 2019
se na jihu Francie v regionu
Provence-Alpes-Cote d'Azur
uskutečnila 16. Olympiáda IVV,
významná turistická akce světového formátu. Centrem této události bylo město Aix en Provence,
nacházející se ve vinařské oblasti
asi 30 km od Marseille. Úvodní
den olympiády začal tradičním
slavnostním pochodem městem
v zastoupení všech zúčastněných
členských států. Naše a slovenská
výprava pojala účast v průvodu
opět společně, jak je již v posledních letech zvykem. Cílem
slavnostního průvodu se stala
olympijská vesnička nacházející
se na třídě W. A. Mozarta, kde
proběhl hlavní ceremoniál, jehož
součástí byly jak projevy představitelů organizačního výboru
a zástupců regionu, tak i samotné
zahájení olympiády prezidentem
IVV Giuseppem Colantoniem.
Hned první překvapení spojené
s rozčarováním čekalo účastníky
při příchodu k olympijské vesničce, která se skládala z jednoho
menšího stanu určeného pro
ceremoniály a prezenci a několika
stánků s občerstvením a suvenýry.
Štěstí zúčastnit se slavnostní
události mělo kvůli značně

Čeští a slovenští vlajkonoši při zahajovacím ceremoniálu 16. Olympiády IVV
(foto: archiv organizátorů)

Ze závěrečného ceremoniálu – v popředí krojovaní tanečníci, na tribuně prezident
IVV Francie (foto: archiv organizátorů)

omezené kapacitě pouze prvních
asi 100 účastníků, kteří se vešli
do stanu. Většina slavnostního
průvodu chvíli postávala venku
a pak se zklamaně rozešla. Při
prezenci obdrželi účastníci slušivý
batůžek, ve kterém však tentokrát
postrádali tradiční olympijskou
medaili, a k dispozici nebylo ani
památeční olympijské razítko. Od
středy 15. do soboty 19. října byly
pro účastníky připraveny pěší trasy v délce 5 až 42 km. Dále byly
v nabídce programu cyklotrasy
v délce 16 až 60 km, mountain-

bike od 15 do 30 km, ale také
třeba plavání a geocaching, takže
si všichni přišli na své. Nedostatkem, na který si účastníci stěžovali, byla však doprava do míst
startu a cíle. Pořadatelé s dobrým
úmyslem nabídnout co nejvíce
tras, a to i ve vzdálenějších místech, bez znalosti a odhadu počtu
zájemců o jednotlivé trasy, tuto
situaci jednoznačně nezvládli. Na
odvoz se v některých případech
čekalo i dvě hodiny. Na druhou
stranu se pořadatelé poučili
z chyb předchozí olympiády a na
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kontrolách bylo nabízeno drobné
občerstvení v podobě pití, ovoce
a čokolády zdarma. Chvíle volna
si účastníci vyplňovali návštěvou
různých pamětihodností, kterých
jih Francie nabízí dostatek. Olympiády IVV se zúčastnilo denně asi
2500 turistů z 26 států celého světa. Českou republiku reprezentovalo 98 turistů ze všech krajů naší
vlasti, což nás zařadilo mezi země
s největší účastí. Poděkování patří
organizátorům zájezdů, z nichž
největší zastoupení měl zájezd
uspořádaný sekcí IVV/IML spolu
s odborem KČT Most pod vedením paní Růženy Streiftauové.
Zapomenout ale nesmíme ani
na poděkování skupinám kolem
pánů Našince a Jelínka a také
dalším turistům, kteří se na místo
dopravili vlastními vozidly. Slavnostní zakončení celé události
proběhlo v pátek 18. října opět
ve stanu olympijské vesničky, kde
pořadatelé kromě jiného uznali
své chyby v organizaci a zástupci
města se pak omluvili za nedosta-
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tečné zajištění dopravy. Na závěr
byla olympijská štafeta předána
organizátorům již 17. Olympiády
IVV, která se uskuteční na podzim
2021 v Soulu v Jižní Koreji.
Za sekci IVV/IML Werner Friedrich
Účast na oslavě 150. výročí
založení ÖTK ve Vídni: KČT dostal
stříbrný prsten z roku 1913
Ve dnech 16.–17. listopadu 2019
slavil rakouský turistický klub ÖTK
150 let od svého založení. Hlavní
oslava se konala v sídle klubu
v Becker Str. v rámci výročního
zasedání ÖTK. Oslav se zúčastnily
delegace rakouských alpských
klubů (OEAV, Naturfreunde Österreich a Alpenklub), delegace
Planinského družstva Slovenije,
Chorvatského alpinského klubu,
Srbského alpinského klubu,
Alpinského klubu Nové Makedonie, KST a KČT. Delegaci KST vedl
Peter Dragúň, delegátem KČT
jsem se stal já [čestný předseda
KČT Ing. Jan Havelka – pozn. red.].

Program byl zahájen zdravicemi
hostů. Ve své zdravici jsem připomněl téměř 30letou novodobou
historii spolupráce ÖTK s KČT
a poté poděkoval rakouským
přátelům za pomoc a rady, které
nám poskytli zejména v 1. polovině
90. let, i za dvě desítky společných akcí, které jsme mezi roky
1992–2006 uspořádali. Vzpomněl
jsem i na účast cca 35 členů KČT,
kteří v té době měli členství ÖTK
a využívali slev na 35 alpských
chatách patřících ÖTK. Zvlášť jsem
se zmínil o tehdy započaté spolupráci našich tomíků s rakouskou
Wanderjugend, která trvá dodnes.
Z předložených výročních zpráv vyplývá, že ÖTK pracuje s rozpočtem
v přepočtu cca 45 mil. Kč a že
v minulém roce měl klub potíže,
a proto skončí ve ztrátě v přepočtu
cca 1 mil. Kč. Z hlediska členské
základny bylo konstatováno, že
se nepatrně snížila, vážnější však
je, že nepřichází dostatečný počet
mladých zájemců. V zajímavém
programu mne zaujaly dvě

Předání prstenu do rukou předsedy Mgr. Vratislava Chvátala na zasedání ÚV KČT (foto: Mojmír Nováček)
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přednášky: obě připravili chataři-nájemci a obě byly věnovány
historii ÖTK. K mému překvapení
jsem byl potom vyzván, abych převzal stříbrný, bohatě zdobený prsten s historickým emblémem ÖTK
a uvnitř vyrytým nápisem „KČT
1913“. Historik ÖTK Dr. Wenzel
mi vysvětlil, že při studiu historie
zjistil, že KČT byl od svého založení
v roce 1888 kolektivním členem
tehdejšího ÖTK. Podle tehdejších
stanov měl každý člen po dosažení
25 let členství v klubu obdržet
tento stříbrný prsten, a stejně to
platilo i pro kolektivní členy. KČT
dovršil 25 let svého kolektivního
členství v roce 1913, tehdy mu
však z dnes již nevysvětlitelných
důvodů prsten předán nebyl,
necelý rok poté vypukla
1. světová válka a na celou záležitost se zapomnělo. Poděkoval
jsem Dr. Wenzlovi za jeho připomenutí společné historie a prsten
jsem na zasedání ÚV KČT oficiálně
předal předsedovi KČT Mgr.
Vratislavu Chvátalovi. Prsten bude
vystaven ve vitríně v zasedací síni
ústředí KČT v Praze.
Ing. Jan Havelka,
čestný předseda KČT
Deník turisty
Programová rada KČT projednala
návrh ze semináře předsedů
oblastních sekcí pěší turistiky
zjednodušit evidenci aktivit

jednotlivých turistů, kteří mají
zájem o plnění výkonnostních
odznaků. Výsledkem je nová
aplikace Deník turisty, kterou
je možno ovládat mobilním
telefonem. K pěší aktivitě se navíc
připojily i ostatní druhy turistiky.
Evidovat svoji pohybovou činnost
mohou všichni turisté, i když
nemají zájem získat výkonnostní
odznak. K nové datové aplikaci je
možno se přihlásit přes webové
stránky www.kct.cz, položka
„Deník turisty“. Registrace je velmi
jednoduchá, skládá se pouze ze
dvou kroků:
1. zadání členského čísla KČT,
jména a příjmení;
2. zadání přezdívky, e-mailu a hesla.
Později je již možné přihlásit se
jen zadáním jména a hesla a samozřejmě existuje také možnost
kdykoliv zadané údaje změnit.
Po přihlášení se dostanete do
aplikace registující vaše vlastní
výkony, kde můžete vkládat akce
dle druhu turistiky – pěšky, cyklo-,
lyže, vodní turistika, VHT, zimní
táboření. V příslušné tabulce jsou
označené povinné položky (každý
druh turistiky má jiné), u všech
druhů turistiky je pak zapotřebí
vyplnit datum a název akce.
Aplikaci mohou využívat také klasifikátoři výkonnostních odznaků
k udělování ocenění, proto je zde
i možnost kontroly plnění kritérií
jednotlivých druhů výkonnostních

odznaků. Deník turisty také umožňuje zobrazení souhrnných údajů
o akcích ostatních turistů v tzv.
hitparádě, kde je několik možností třídit turisty, kteří se zobrazují
pod přezdívkou. Samozřejmostí
je přihlášení do aplikace prostřednictvím mobilního telefonu,
což umožňuje provést záznam již
při návratu z právě absolvované
akce. Správcem databáze je
Ing. Michael Stanovský, kontakt:
stanovsky@kct.cz.
Zdeněk Cabalka,
předseda Programové rady KČT
Poděkování značkařům
Začátkem listopadu minulého
roku přišel na ústředí KČT výjimečný e-mail. Dovolujeme si jej
citovat a poděkovat za něj.
„Dobrý den,
chtěl bych vám vyjádřit obrovský
obdiv a dík za vaši svědomitou
práci v oblasti značení turistických
značek. Jsem vášnivý chodec.
Několikrát jsem absolvoval 100km
túry a tzv. padesátky, šedesátky či
sedmdesátky absolvuji téměř každý týden. Tuto moji zálibu, vášeň,
mi velmi usnadňuje právě vaše
práce. Dokonale rozmístěná turistická značení mě vždy zavedou
na krásná místa, která bych jinak
jistě minul. Prošel jsem i mnoho
jiných států, ale s vaší precizností
se nemůže nikdo rovnat. Jedním z
mých snů je obejít ČR po turisticky
značených cestách. Až se do toho
pustím, rád bych své zážitky a průběh sdílel na vašich stránkách. :-)
Prosím poděkujte všem zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří se
na této unikátní práci podílejí.
S přáním krásného ,,prochozeného" dne Ondřej Sitka“
Za ústředí KČT Mojmír Nováček
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Nové nabídky Eurobeds

Společenská kronika
Odešla Libuše Kuchtová
(2. 6. 1938 − 18. 9. 2019)
Paní Libuše Kuchtová byla
členkou odboru KČT START
Český Krumlov od roku 1981.
V průběhu svojí aktivní činnosti
v klubu získala titul mistryně
turistiky, kvalifikaci vedoucí turistiky a cvičitel pěší turistiky, řadu
let působila v odboru jako předsedkyně, vedla organizační štáb
oblíbeného pochodu Krajem
pětilisté růže. Byla organizátorkou mnoha akcí, zájezdů, pěších,
cyklo- či lyžařských vycházek,
zejména pro seniory. Ve statistikách odboru se vždy umisťovala
na prvních místech co do počtu
uspořádaných akcí či množství
ušlých a ujetých kilometrů. Aktivně pomáhala začínajícím novým
vedoucím turistiky. V roce 2018
obdržela za svoji aktivní činnost

Cenu města Český Krumlov.
Za činnost v KČT byla v roce
2018 oceněna veřejným uznáním
I. stupně – čestným odznakem
Vojty Náprstka.
Jiří Franc,
předseda Jihočeské oblasti KČT
Opustil nás Karel Bílek
Dne 27. listopadu 2019 zemřel
pan Karel Bílek. Do organizované turistiky byl zapojen již
od roku 1963 jako člen odboru
turistiky TJ Jiskra Domažlice, po
roce 1990 se stal členem Klubu
českých turistů. Od roku 1993
zastával funkci místopředsedy
domažlického odboru, rád vodil
vycházky do okolí Domažlic,
pomáhal při organizování turistických pochodů Krajem strážců
hranic, Chodských non-stop
pochodů a dalších akcí. Po roce

1990 se podílel na organizování
dálkového přechodu Šumavy po
bavorské straně hranic od Finsterau až po Furth im Wald. Nezapomenutelné jsou autobusové
zájezdy do západních a jižních
Čech, které připravil a vedl. Díky
své profesi železničáře rád cestoval po naší republice a věděl
o mnohých zajímavostech. Z akcí
KČT Domažlice měl nejraději
Odemykání a Zamykání České
studánky a Setkání turistů na
Čerchově. V KČT odvedl spoustu
práce. Pro svoji přátelskou
povahu měl mnoho kamarádů
a známých, kterým nyní bude
chybět.
Čest jeho památce.
Petr Matějka,
předseda KČT Domažlice

Od roku 2020 budeme v časopisu Turista zveřejňovat nové partnery slevového systému Eurobeds, kteří poskytují výhody členům KČT. Připomínáme, že slevy mohou čerpat všichni členové
KČT po předložení platného členského průkazu, na jehož rubu je uvedeno logo Eurobeds.
Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně, p. o. – Hrad Malenovice
Švermova 448, 763 02 Zlín 4 –
Malenovice
+420 577 103 379
www.muzeum-zlin.cz
kastelan.malenovice@seznam.cz
Celoročně snížené vstupné na prohlídky stálých expozic a sezónních
výstav na 80 Kč.
Multikino Golden Apple Cinema
nám. Míru 174, 760 01 Zlín
+420 571 817 254
www.GACinema.cz
info@gacinema.cz
Vydání věrnostní karty je zdarma
a členové GAC klubu mají slevu
30 Kč a každou desátou vstupenku zdarma.
CK Johoho
Brocno 17, 411 08 Štětí
(okr. Litoměřice)
+420 608 224 181
www.johoho.cz
info@johoho.cz
Okružní plavby. Sleva na samotnou
plavbu po odečtení přístavních
poplatků a všech dalších služeb je
celoročně 4 %.

Chata Vyhlídka
Zdobnice 29, 516 01 Zdobnice
v Orlických horách
+420 737 781 900
+420 773 181 921
www.chata-vyhlidka.estranky.cz
chatavyhlidka@email.cz
Na ubytování se snídaní je sleva
15 % nebo 50 Kč.
Lékárna Slunce
v Lékařském domě
Potoky 5145, 760 01 Zlín
+420 577 012 707
www.lekarnaslunce.cz
mail@lekarnaslunce.cz
Léky, doplňky stravy, biorezonance s celoroční slevou 5 %.
Apartmán Linda Fatrapark
Hrabovská Dolina 18, 034 01
Ružomberok, Slovensko
+421 944 314 781
vlnka.sturovo@gmail.com
Ubytování s celoroční slevou 5 %.
Resort Vičanov
Rajnochovice 36, 768 71
Rajnochovice (okr. Kroměříž)
+420 571 817 254
www.resortvicanov.cz

info@resortvicanov.cz
Ubytování, občerstvení a letní
kino. Sleva na ubytování 60 Kč
a letní kino 30 Kč.
Penzion U nás na Podluží
Záhumenní 78, 696 21 Josefov
u Hodonína
+420 732 534 846
www.ubytovanivjosefove.
webnode.cz
irena.hlavata@volny.cz
Celoroční sleva na ubytování
v penzionu 10 %.
Dovolenkový dom Rybka
Kováčov 482, 973 66 Chľaba
(okr. Nové Zámky), Slovensko
+421 944 314 781
vlnka.sturovo@gmail.com
Ubytování s celoroční slevou 5 %.
Muzem umění Olomouc
Denisova 47, 771 11 Olomouc
+420 585 514 282
www.muo.cz
kasal@muo.cz
Muzeum moderního umění
a Arcidiecézní muzeum Olomouc,
sleva na vstupném 50 %.

Za správnost uvedených údajů odpovídá Ing. Miloslav Vítek, manažer Eurobeds (eurobeds.vitek@kct.cz).
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