
val o návštěvě emeritního předsedy 
Dr. Jana Stráského.

Mojmír Nováček, 
generální sekretář KČT

Novoroční čtyřlístek – Okolo 
Vřesovic
Začátek roku 2018 patřil také 
turistům z vřesovického odboru 
KČT, kteří dne 1. ledna uspořádali již 
15. ročník turistické akce s názvem 
Novoroční čtyřlístek – Okolo Vřeso-
vic. Pořadatelé letos pro účastníky 
připravili dvě trasy (dlouhé 5 a 7 km), 
které potěšily celkem 276 turistů 
z 45 obcí a měst Moravy a Slovenska. 
Do veřejné sbírky KČT, jejíž součástí 
je i samotné startovné, pak účastníci 
přispěli neuvěřitelnými 8 230 Kč, tj. 
druhá nejvyšší suma získaná na tom-
to pochodu za 15 let jeho trvání! Za 
to, že účastníci přispěli na podporu 
aktivit pro zdravotně handicapované 
spoluobčany, dostali v cíli vkusný 
odznak čtyřlístku, pamětní list a malý 
kalendář. Nejpočetnější výpravy 
na této akci byly z Kyjova, Vřesovic, 
Žeravic, Žádovic a Ježova, přičemž 
mezi účastníky bylo možné spatřit 
i celé rodiny s dětmi, které si přišly 
vychutnat krásy zimní přírody v okolí 
Vřesovic a části Chřibů. Lidé navíc 
udělali nejen něco pro své zdraví, 
účast se všem započítává i do sou-
těže „O zlatého turistu 2017-2021“. 
O tom, že akce nebyla zdaleka jen 
záležitostí vřesovického odboru, pak 
svědčila i přítomnost TV Slovácko.

Miroslav Vaculík, 
předseda odboru Vřesovice

Mezinárodní zimní sraz turistů
Ve slovenské Oščadnici proběhl ve 
dnech 25.–28. ledna 2018 jubilejní 
10. ročník Mezinárodního zimního 
srazu turistů, spojený s 51. ročníkem 
zimního srazu KST a setkáním turis-
tických oddílů mládeže. Zahájení se 

zajímavým kulturním programem 
proběhlo na zdejším náměstí 
a v pátek a sobotu pak bylo možno 
vydat se na jednu z 22 tras. Společně 
se členy Sekce lyžařské turistiky 
jsem absolvoval nejoblíbenější 
hřebenovou trasu, vedoucí z obce 
Semeteš směrem na Kyčeru. Sněho-
vé podmínky sice nebyly ideální, ale 
i přesto jsme se na hřebeni projeli 
na lyžích; jen sjezd do údolí jsme 
bohužel museli absolvovat pěšky. 
Rovněž pěšky jsme pak v sobotu 
vystoupali na hraniční vrchol Velká 
Rača, poté se občerstvili v polské 
chatě a při zpáteční cestě se zastavili 
na zimním tábořišti, kde měl své 

zastoupení i KČT. Závěrečný sobotní 
večer pak proběhl ve velkém stanu 
a ani zde nebyla nouze o zajímavý  
program či bohaté občerstvení. 
Na srazu se zaregistrovalo celkem 
1 507 turistů (z toho 85 členů KČT) 
a všichni byli ubytováni v Oščadnici! 
Kromě několika jednotlivců zde byla 
skupina turistů z Kotvrdovic, Ing. Ros-
tislav Kašovský se svým turistickým 
oddílem mládeže z Ostravy a Morav-
skoslezská oblast v sobotu dokonce 
vypravila autobusový výlet. Celá 
akce byla vzorně zorganizována obcí 
Oščadnica v čele s jejím starostou.

Zdeněk Cabalka, 
místopředseda KČT

Z jednání ústředních orgánů KČT
Poslední lednový den roku 2018 
se v Praze sešli členové Vedení 
KČT na svém 45. jednání v tomto 
již končícím volebním období. Po 
schválení programu byl projednán 
zápis z předchozího jednání a ná-
sledně proběhla obsáhlá kontrola 
úkolů z předchozích jednání Vedení 
a ÚV KČT. Jedním ze splněných 
bodů bylo projednání a schválení 
hlavních úkolů pro rok 2018. 
Mezi aktuálními informacemi 
zazněly zprávy o průběhu veletrhu 
Regiontour v Brně, Mezinárodního 
zimního srazu v Oščadnici na 
Slovensku, Lyžařského přejezdu 
Krušných hor a dále informace 
o založení Asociace zajištěných 
cest, ve které bude KČT zastupovat 
člen sekce VHT Ing. Ladislav Beneš. 
V ekonomickém bloku jednání byl 
schválen výsledek hospodaření 
KČT za rok 2017 a upraven návrh 
rozpočtu na rok 2018, který bude 
předložen na konferenci KČT. Dále 
bylo přijato, aby členské průkazy 
pro moravské oblasti a oblast Vy-
sočina tiskl Zdeněk Cabalka v Brně. 
V bloku informací o nemovitostech 
byl potvrzen nový nájemce chaty 
KČT v Prášilech, pan Karel  Batelka, 
který převezme chatu dne 3. dubna 
2018. V dalším bloku byla schválena 
příprava oblastních konferencí 
a jejich návštěva členy Vedení a ÚV 
KČT. Mimo to byl schválen návrh 
na doporučené úpravy Stanov KČT 
a seznamu osobností a odborů KČT, 
které budou na blížící se konferenci 

uvedeny do Síně slávy české turis-
tiky. Stejná pozornost pak byla vě-
nována i přípravě oslav 130 let KČT 
a 100 let republiky. V závěru jednání 
Vedení KČT schválilo navržená vy-
znamenání včetně dvou mistrů turis-
tiky a dále projednalo výsledky akce 
Novoroční čtyřlístek 2018, deklaraci 

o partnerství a spolupráci mezi KČT 
a Federací campingu a caravaningu 
ČR, memorandum o účasti KČT na 
Olympijském festivalu v Brně, stav 
směrnic KČT a také přípravu vydání 
sborníku pro léta 2014 až 2017. 
V samotném závěru pak místopřed-
seda KČT Dr. Jiří Homolka informo-

Klub českých turistů informuje...
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hlavní partner oslav
130 let KČT

Ocenění a vyznamenání
Vedení KČT v prosinci 2017 schválilo navržená vyznamenání:

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Marie Šimonová (KČT, odbor Horažďovice)
• Jan Schejbal (KČT, odbor Lovosice)
• Jaroslava Rucká (KČT, odbor Most)
• Věra Škvárová (KČT, odbor Teplice Letná)
• Ing. František Foukal (KČT, odbor Zlín)
• Miroslav Kučera (KČT, odbor Valašské Meziříčí)
Za podporu Silvestrovského výstupu na Javořici získávají ocenění:
• Mgr. Jindřich Kejval, Studená
• Vítězslav Němec, Studená
• Josef Rod, Horní Pole
• Miroslav Požár, Mrákotín
• Antonín Fučík, Studená
Čestné uznání KČT
• Jan Douda (KČT, odbor Krásná Lípa)
• Henryk Slawiňski (KČT, odbor Krásná Lípa)
• Kristina Brzková (KČT, odbor Krupka)
• Pavel Ejem (KČT, odbor Valašské Meziříčí)
• Ladislav Hojgr (KČT, odbor Valašské Meziříčí)
• Daniela Ptáčková (KČT, odbor Valašské Meziříčí)
Čestný odznak KČT
• Zdeněk Weigl (KČT, odbor Bolevec Plzeň) 
• Věra Minářová (KČT, odbor Zlín)
• Jiří Tomáš (KČT, odbor Zlín)• • • 
Všem oceněným děkujeme za dobrou práci pro KČT a českou turisti-
ku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.

Mojmír Nováček, generální sekretář KČT

Akce Novoroční čtyřlístek – Okolo Vřesovic se zúčastnilo i mnoho rodin s dětmi

Vedení české delegace na Mezinárodním zimním srazu: (zleva)  Marie Ellingerová, 
Vladimír Mazal, Blanka Hujdusová, sedící Jan Sládek, Ota Boura, Jan Klega 
a Zdeněk Cabalka
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Jubilejní 15. Novoroční 
čtyřlístek byl rekordní
Letos se uskutečnil již 15. ročník 
akce Novoroční čtyřlístek a do 
historických tabulek se zapsal 
jako rekordní ve všech směrech. 

Zapojilo se do něj totiž 67 akcí 
(zatímco v roce 2017 bylo akcí 
58 a o rok dříve 64) a zúčastnilo 
se jej 27 949 turistů (zatímco 
v roce 2017 byla účast 24 432 
turistů a o rok dříve 25 086). 

Především však byla vybrána 
historicky nejvyšší částka, a to 
280 949 Kč (zatímco v roce 2017 
bylo vybráno 246 365 Kč a o rok 
dříve 255 844 Kč).

Děkujeme všem pořadatelům za 
realizaci této prospěšné akce 
a také děkujeme všem účast-
níkům za jejich příspěvek na 
projekt Turistika pro všechny.
Za 15 let konání sbírky Novoroční 
čtyřlístek se na sbírkových účtech 
sešlo celkem 2 519 697 Kč. V prv-
ních pěti ročnících jsme přispívali 
Nadaci Světluška, kam jsme zaslali 
celkem 569 835 Kč. V dalších letech 
byla sbírka využita na vyznačení 
13 vozíčkářských tras a v posledních 
třech letech také na bezbariérové 
přístupy do našich chat. Mezi roky 
2009 a 2017 bylo na projekt Turis-
tika pro všechny vydáno ze sbírky 
1 669 639 Kč, a to samozřejmě 
i s pomocí dalších přispěvatelů, 
kterými jsou OZP, MŠMT, MMR 
a další sponzoři.
Letošní sbírka bude využita na 
vyznačení vozíčkářské trasy ve 
Františkových Lázních a vybudo-
vání bezbariérového přístupu do 
dvou pokojů na chatě Čihák.

Ing. Mojmír Nováček, 
generální sekretář KČT

Lípy republiky – symboly 
národní identity
Jistě netřeba připomínat, že 
v roce 2018 slavíme 100 let 
od vzniku Československé 
republiky. A právě toto výročí 
má připomenout i projekt Lípy 
republiky, jehož cílem je mapo-
vání a znovuobjevení poselství 
tzv. stromů republiky, které 
jsou nejčastěji vysazovány na 
počest vzniku Československé, 
ale i České republiky. Tyto 
stromy posilují naši národní 
identitu a jsou to živí svědkové 
naší historie. Protože však tyto 
stromy nikdy nebyly předmě-
tem souhrnného mapování, 
jejich poselství se v průběhu let 
postupně vytrácí či je omezeno 
pouze na několik málo obyvatel 
obce. Jedním z výstupů pro-
jektu za účasti široké i odborné 
veřejnosti by měla být databáze 
„stromů republiky“ a dále návo-

dy, jak postupovat při plánování 
výsadeb jubilejních lip v roce 
2018, a též doporučení, jak tyto 
stromy označovat či o ně pe-
čovat, aby své poselství mohly 
nést co nejdéle. Úsilím je posílit 
vztah lidí k místu, kde žijí, ke své 
vlasti a jejímu přírodnímu, histo-
rickému a kulturnímu dědictví. 
Projekt Lípy republiky směřuje 
ke všem obyvatelům ČR, pro-
pojí odborné instituce působící 
v kultuře, historiky, kronikáře, 
pracovníky památkové péče, 
pracovníky ochrany přírody, pe-
dagogy a studenty. Do projektu 
se mohou zapojit všechny školy 
a výsledky pak využít při výuce. 
Jedním z hlavních výstupů pro-
jektu je veřejně přístupný web 
Lípy republiky, který obsahuje 
důležité informace k tématu, 
a v plánu je též vydání publikací 
pojednávajících o vybraných 
„stromech republiky“. Podrob-

nosti o tomto projektu najdete 
na http://www.lipyrepubliky.cz.

Ing. Pavel Rabušic, předseda 
sekce ochrany přírody

Projekt Krušnohorská hřebe-
novka bude pokračovat
Dne 9. února 2018 se delegáti 
KČT sešli se zástupci města 
Krásná Lípa a obecně prospěšné 
společnosti České Švýcarsko. 
Za KČT se jednání zúčastnili 
Ing. Zdenka Šrédlová, hlavní 
řešitelka projektu Krušnohorská 
hřebenovka v Ústeckém kraji, 
Václav Hieke, předseda OKČT 
Krásná Lípa, a Ing. Jan Havelka, 
čestný předseda KČT a člen 
komise pro moderní pěší 
trasy. Za město Krásná Lípa byl 
přítomen starosta Jan Kolář 
a senátor Ing. Zbyněk Linhart, 
za České Švýcarsko, o. p. s., Jiří 
Rak, destinační manažer této 
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Poř.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Akce

34. Silvestr na Chrudimce
20. Výstup na Javořici / „Za studenský knoflík“
14. Silvestrovskou Prahou za historií KČT
47. Novoroční výstup na Babí lom

44. Hvězdicový výstup na Praděd a Šelenburk
15. Okolo Vřesovic
56. Novoroční výstup na Radobýl
24. Novoroční sraz na Jíláku
9. Novoroční výstup na Zelenou horu
41. Novoroční výstup na Háj

Pořadatel

KČT, odbor Hlinsko
KČT, odbor Telč

KČT, odbor Vojty Náprstka Praha
KČT, Jihomoravská oblast; KČT, odbor KTL 

Brno; TOM 432 Horolezčata
KČT, odbor Krnov

KČT, odbor Vřesovice
KČT, odbor Litoměřice
KČT, odbor Rakovník

KČT, odbor Union Cheb
KČT, odbor Šumperk

Počet 
účastníků

1 770
4 800
503
950

1 500
276
930
77

1 000
730

Příspěvek 
do sbírky (Kč)

29 306
20 282
13 204
11 190

8 375
8 230
8 060
7 881
7 604
7 258

Nejúspěšnějšími akcemi byly:

Účastníci 40. ročníku svatoštěpánského pochodu Poslední kilometr, pořádaného 
odborem Slovan Břeclav, přispěli do sbírky částkou 3 020 Kč

Jednání o Krušnohorské hřebenovce se zúčastnili (zleva) Zbyněk Linhart, Václav Hieke, Jan Kolář, Jiří Rak, Jan Havelka 
a (fotografující) Zdenka Šrédlová  

A nejúspěšnějšími pořadateli se stali:

Poř.

1.
2.
3.
4.
5.

Oblast

KČT, oblast Moravskoslezská
KČT, Pardubický kraj
KČT, oblast Vysočina
KČT, Středočeská oblast
KČT, Jihomoravská oblast

Počet akcí

13
4
7
8
4

Počet 
účastníků

4 547
3 050
6 150
1 163
1 421

Příspěvek 
do sbírky (Kč)

53 589
38 882
38 409
28 964
24 000
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společnosti. Přítomní se dohodli, 
že bude zahájena příprava projektu 
moderní pěší certifikované trasy 
Krušnohorská hřebenovka, konkrét-
ně úseku vedoucího z Děčína přes 
NP České Švýcarsko a Lužické hory 
až na hranici s Libereckým krajem. 
O schůzce a o dalším pokračování 
tohoto projektu referoval místní tisk.

Ing. Jan Havelka, 
čestný předseda KČT a člen 

komise pro moderní pěší trasy

FICC-Rally 2018 v Německu
Z pověření F.I.C.C. letos uspořádá 
Světový svátek přátel cestování-
-karavaningu Deutscher Camping-
-Club (DDC), a to ve dnech od 27. 
července do 4. srpna 2018. Akce, 
připomínající i 70. výročí činnosti 
DCC, se uskuteční pod názvem 
FICC-Rally 2018 v Paaren im 
Glien, přibližně 40 km od Berlína. 
Pro rok 2018 tak bylo vybráno 
velice atraktivní místo a pořadatel 
navíc připravuje bohatý a zajíma-
vý program. Účastnický poplatek 

činí pro dospělou osobu (starší 
18 let) 140 EUR a pro mládež 
(od 12 do 17 let) 50 EUR; pro děti 
(do 12 let) je účast bezplatná. Po-
drobné informace (včetně přihláš-
ky) jsou dostupné na http://www.
ficcrally2018.de. Přihláška včetně 
platby za objednané služby musí 
být doručena na adresu pořada-
telského klubu (DDC) do 1. května 
2018, po tomto termínu je částka 
povýšena o 20 % a po vyčerpání 
kapacity nemusí být pořadatelem 
přijata. Přihlášku i platbu je možno 
řešit i prostřednictvím Federace 
campingu a caravaningu. Podmín-
kou účasti je platný CCI (Camping 
Card International). 
Federace campingu a carava-
ningu ČR, z. s., vydává CCI pro 
členy KČT a dalších partnerů 
prostřednictvím e-mailové adresy 
info@fcc-cr.cz. A zde je také mož-
no získat informace o účasti na 
FICC-Rally 2018.

Jiří Chvála, 
Pardubice

Objednávání bonusů pro rozší-
řené a TOP členství v roce 2018
V souladu s pravidly pro roz-
šířené a TOP členství v KČT 
mohou tito členové získat v roce 
2018 (kromě jiných) následující 
bonusy:
• fleece vesta (stejná jako v roce 

2017);
• vařič Soto Amicus.
Fleecových vest máme vyrobeno 
100 kusů, a to v různých velikos-
tech dámských (S až XXL) 
i pánských (S až XXXL). Pro včas-
né objednávky budou k dispozici 
všechny velikosti. Cena dámské 
i pánské vesty je nyní stejná, tj. 
1 000 Kč pro členy s rozšířeným 
a TOP členstvím a 1 200 Kč pro 
členy se základním členstvím. 
Cena vařiče Soto Amicus byla sta-
novena na 600 Kč. Tyto výrobky 
objednávejte přes Ústředí KČT, 
objednávky posílejte na adresu 
kct@kct.cz.

Mojmír Nováček, 
Ústředí KČT
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Blahopřání paní
Heleně Kokrdové

Helena Kokrdová se narodila 
dne 27. dubna 1948 v Brně, a le-
tos tak oslaví významné životní 
jubileum. Paní Helena je znač-
kařka 1. třídy a tuto činnost stále 
vykonává. Společně s manželem 
navíc pomáhají i při značení v ji-
ných částech republiky (v okre-
sech Nymburk a Mladá Boleslav 
například vyvěšovali tabulky LČR, 
sponzora KČT, a směrovkami 
opatřili i všechny trasy určené 
k mezinárodnímu pochodu 
v Brně). Helena Kokrdová je 
od mládí členkou tělocvičného 
spolku Sokol, vedla cvičení žákyň 
a v současnosti je cvičitelkou žen, 
se kterými nacvičuje na všechny 
slety i další různá vystoupení 
Sokola po celé republice. Paní 
Heleně přejeme do dalších let 
hodně zdraví, sil a elánu.

 
Spartak Adamov, z. s., turistický 
oddíl (kráceno redakční radou 

Zpráv KČT)

Vzpomínka na 
Ludmilu Běhavou

Dne 10. prosince 2017 nás 
opustila naše předsedkyně 
a zakládající členka KČT Sokol 
Toužim, paní Ludmila Běhavá. 
Ludmila Běhavá byla předsed-
kyní odboru od jeho založení 
v roce 1980 až do poslední chví-
le. Mimo to byla i organizátorkou 
pochodu Toužimskej puchejř 
a dalších akcí. Kdo jste 
ji znali, vzpomeňte s námi.

Bohuslav Prchal, 
odbor TJ Toužim

Za Josefem Flíčkem
Dne 11. února letošního roku 
odešel do turistického nebe pan 
Josef Flíček, a to ve věku nedoži-
tých 83 let. Jožka Flíček přišel do 
Ivančic jako kantor, ředitel školy, 
a ihned se zapojil do organizace 
pobytů v přírodě. Předsedou 
odboru KČT Ivančice se stal 
v roce 1987 a vedl jej až do roku 
2001. V dalších letech pak byl 

zvolen předsedou Jihomoravské 
oblasti KČT a vedle toho byl 
i spoluiniciátorem Síně slávy 
české turistiky a nositelem Čest-
ného odznaku Vojty Náprstka. 
Za svou všestrannou činnost byl 
v roce 2011 jmenován čestným 
členem KČT. 
Jeho velkým snem byla nová 
rozhledna Vladimíra Menšíka na 
Hlíně u Ivančic a tento sen se mu 
v roce 2007 splnil. Ke splnění 
tohoto snu však bylo zapotřebí 
vynaložit velké úsilí, Jožka tak byl 
nejen iniciátorem, ale i hnacím 
motorem sbírky a spolupráce 
obce Hlína, města Ivančic a naše-
ho odboru. 

Jožka však v únoru navždy ode-
šel do turistického nebe, a tak 
mu přejme, ať tam na něj čekají 
krásné pobyty, jako třeba v jeho 
oblíbených Prášilech na Šumavě 
nebo ve Starém Smokovci ve 
Vysokých Tatrách. Čest jeho 
památce.

Antonín Moravec, 
KČT odbor Ivančice


