
KČT pomáhá potřebným 
Již od vyhlášení celostátního 
nouzového stavu jsme na ústředí 
KČT postupně dostávali zprávy 
od klubových odborů, které se 
různým způsobem zapojily do 
charitativní činnosti. Jejich aktivita 
si určitě zaslouží naše ocenění, 
všem upřímně děkujeme.  
Z došlých příspěvků vybíráme:

„Ve čtvrtek 26. 3. 2020 reaguje 
TOM 3511 Vltavský paprsek 
a KČT Kralupy nad Vltavou na 
výzvu Centra sociálních služeb 
Praha – materiální podpora pro 
vybudování stanového městečka 
na Císařské louce pro chudé 
lidi bez domova, se zaměřením 
na seniory. V době koronaviru 
je každá rychlá pomoc důležitá, 
a tak odvážíme do Prahy deset 
karimatek, spacák a stan.“

Zdeněk Vejrosta,  
KČT Kralupy nad Vltavou

„Do šití roušek se zapojily Jana 
Černohorská – 165 ks a Zlata 
Zubajová – 710 ks.“

František Wohlmuth, KČT, 
odbor Slovan Karlovy Vary

„Členové mnichovohradišťského 
odboru KČT dobrovolnicky přispí-

vají například tím, že členky šily 
roušky pro obyvatele města a další 
zájemce, jiní se zapojili do měs-
tem organizovaného rozdávání 
dezinfekce a kromě toho se podílí-
me také na opravách informačních 
materiálů krizového štábu města. 
V rámci výboru jsme byli osloveni 
starostou Mnichova Hradiště k vy-
tvoření seznamu turistických tras, 
které bychom mohli doporučit 
zájemcům o pobyt v přírodě (řada 
parkovišť či komunikací v blízkém 
Českém ráji totiž byla uzavřena). 
Vznikl z toho text na městský web 
a FB a samozřejmě i na naše in-
formační kanály. Lidé tuto aktivitu 
uvítali s nadšením.“

Markéta Tomášová, KČT,  
odbor Mnichovo Hradiště

„Zapojení KČT České Budějovice 
– členky ušily 100 ks roušek jak 
pro ostatní turisty a příbuzné, 
tak i pro obyvatele města České 
Budějovice.“

Jiří Franc, předseda KČT, 
oblasti Jihočeský kraj

Zprávy KČT

Klub českých turistů informuje...
Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT, které jednalo dne 27. února 2020, schválilo následující 
vyznamenání:

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Vilém Dvořák st. (KČT, odbor Kudrna Brno)
• Ing. Jindřich Urban (KČT, odbor Přerov-Předmostí)

Čestné uznání KČT
• Ing. Jaroslav Jindřich Kec 

(KČT, odbor Klub přátel a milovníků výletů Praha)

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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Konference Klubu českých 
turistů
1. schvaluje:
a) zprávu o plnění usnesení konfe-
rence KČT v roce 2019; 
b) zprávu předsedy KČT o činnosti 
KČT za rok 2019;
c) zprávu Ústřední kontrolní 
komise KČT;
d) plnění rozpočtu KČT a stav vnitro- 
klubových účtů k 31. prosinci 2019;
e) návrh rozpočtu KČT na rok 2020;
f) výši odvodu členských příspěvků na 
ústředí KČT v roce 2021 beze změny:
• základní členství: dospělý 150 Kč; 

junior, senior a ZdP 90 Kč; rodina 
300 Kč; A-TOM 20 Kč;

• rozšířené členství: dospělý 550 Kč; 
junior, senior a ZdP 490 Kč;  
rodina 700 Kč; A-TOM 420 Kč;

• TOP členství: dospělý 1380 Kč; 
junior 1270 Kč; senior a ZdP 
1310 Kč; rodina 1480 Kč; 
A-TOM 1230 Kč;

g) výši odvodu členských příspěvků 
pro oblast a odbor u společných 
členů KČT a Alpenvereinu:
• dospělý 150 Kč; junior,  

senior, ZdP 100 Kč;
• rodina o dvou členech 170 Kč;  

rodina o třech a více členech 200 Kč;
• členové A-TOM: dospělí 65 Kč; 

junioři 45 Kč;
h) možnost objednání zlevněného před-
platného klubového časopisu Turista 
pro všechny členy KČT individuálně;

2. bere na vědomí:
a) zprávu Rady značení a Technické 
rady ÚV KČT za rok 2019;

b) zprávu o stavu členské základ-
ny a o aktivitách oblastí a odborů 
KČT v roce 2019;
c) výsledky akce Novoroční čtyř-
lístek 2020;
d) uvedení následujících odborů 
a osobností do Síně slávy české 
turistiky v roce 2020:
• KČT, odbor Milevsko;
• KČT, odbor Mladá Boleslav;
• Josef Čestmír Kerner;
• Miloslav Nesládek;
• Václav Krčil;
• Bohumil Kinský;
• Vlastimil Cajthaml;
• Drahomír Trojka – Magi;

3. ukládá:
A) Ústřednímu výboru KČT:
a) společně s Vedením KČT průběž-
ně upravovat rozpočet KČT v roce 
2020 podle skutečné výše příjmů;
B) Vedení KČT:
a) projednat připomínky a návrhy za-
slané v průběhu hlasování per rollam 
k předloženým materiálům a předložit 
je na nejbližším jednání ÚV KČT;
b) zpracovat a na nejbližším jednání 
ÚV KČT projednat krizový plán čin-
nosti KČT na období let 2020–2021;
c) pokračovat ve zpracování a kon-
kretizaci návrhu střednědobého 
plánu rozvoje KČT do roku 2025;
C) generálnímu sekretáři KČT:
a) uveřejnit v časopise Turista 
výsledek hlasování per rollam 
a schválené usnesení konference.

Doložka o hlasování per rollam:  
ze 73 delegátů konference KČT  

hlasovalo o tomto usnesení 55 pro, 
5 proti, 5 se zdrželo, 3 neplatné 
hlasy a 5 nehlasovalo. 
Usnesení konference bylo schvá-
leno, pro schválení hlasovalo 75 % 
zvolených delegátů.

V Praze dne 28. dubna 2020

Za správnost: Ing. Ján Babnič, 
předseda Ústřední kontrolní 

komise KČT,  
JUDr. Petr Hrubec,  

generální sekretář KČT

Konference KČT v roce 2020
Poprvé v historii KČT proběhla 
výroční konference klubu interne-
tovým hlasováním o navrženém 
usnesení konference. Bylo nutné 
především schválit rozpočet na 
rok 2020 a členské příspěvky na 
rok 2021. Vzhledem k omezené 
možnosti debaty byly na rok 2021 
navrženy a schváleny členské 
příspěvky ve stejné výši, v jaké se 
vybírají v roce 2020. V rozpočtu 
KČT na rok 2020 byla při nejistotě 
ve financování klubu zkrácena 
řada položek rozpočtu, cca o 50 % 
činnost ústředních orgánů, rad 
a sekcí. Nezkráceny zůstaly plá-
nované výdaje na turistické zna-
čení a na opravy chat, ale i zde 
bude záležet na vývoji příjmů.  
ÚV KČT je pověřen rozpočet dále 
upravovat.

Ing. Mojmír Nováček, zástupce 
generálního sekretáře KČT

Konference KČT, svolaná Vedením KČT v souladu se Stanovami KČT, článkem IV. odst. 36, 
mimo své jednání kvůli nouzovému stavu vyhlášenému vládou ČR, kdy delegáti konference 
rozhodli s využitím internetu hlasováním per rollam ve dnech od 10. do 28. dubna 2020,  
schvaluje následující usnesení.

Usnesení konference KČT

Dar KČT Kralupy nad Vltavou pro vybudování stanového městečka na Císařské 
louce (foto: Zdeněk Vejrosta)
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„Paní Růžena Streiftauová, členka 
odboru Most a čestná členka 
KČT, ušila 100 roušek a předala je 
nemocnici a poliklinice v Mostě.“

Helena Lancová, 
KČT, odbor Most

„Paní Ing. Zuzana Machátová, 
zaměstnankyně ústředí KČT, ušila 
celkem 100 roušek. 50 kusů předa-
la domovu seniorů na Praze 13  
a 50 kusů zubní ordinaci na Praze 4.“

Mojmír Nováček, 
 ústředí KČT

„Informace z činnosti krásnolip-
ského odboru KČT: Díky solida-
ritě nemusí ohrožená skupina 
vycházet z domu. Kolegové 
zajišťují donášku všeho potřeb-
ného. Naše členky ve velkém šijí 
roušky nejen pro naše členy, ale 
i pro sousedy.“

Václav Hieke, 
předseda 

odboru KČT Krásná Lípa

„Karel Závadský, vedoucí ost-
ravského TOM Paprsek a před-
seda odboru KČT Krásné Pole, 
ušil 150 roušek pro porodnici 
v Třinci.“

Kateřina Petříčková, 
odbor KČT Krásné Pole

„Vzhledem k věku členské 
základny našeho klubu je naše 
aktivita v oblasti pomoci při ko-
ronaviru dost omezená. Některé 
naše členky šijí roušky a paní  
M. Beranová, rovněž naše členka, 
je rozváží potřebným a švadlen-
kám dováží jídlo. Za její obětavou 
práci jí celý klub i obyvatelé 
města moc děkují.“

Helena Krejčová, 
předsedkyně odboru 

KČT TK Štětí

„Šila jsem roušky pro Pardubice, 
až se mi zavařil stroj a nešije.“

Mirka, odbor KČT  
Slovan Pardubice

Síň slávy české turistiky 2020
Síň slávy české turistiky byla 
založena v roce 2004 a kaž-
doročně jsou do ní uváděni 
významní členové a významné 
historické odbory KČT a KČST. 
Do roku 2019 bylo do Síně slávy 
české turistiky uvedeno celkem 
85 osobností a 32 odborů. 
V roce 2020 se neuskutečnila 
konference KČT, proto zveřejňu-
jeme letos oceněné osobnosti 
a odbory na tomto místě.

Josef Čestmír Kerner  
(Mladá Boleslav)

Narozen dne 1. června 1877 
v Toužetíně u Loun. Své organizač-
ní schopnosti věnoval do služeb 
odboru KČST v Mladé Boleslavi, 
a to od prosince 1921 do roku 
1951. Byl znám svou publikační 
činností, napsal řadu článků s vlas-
tivědnou tematikou, turistických 
příruček a průvodců, především 
z oblasti Pojizeří. V letech 1937 až 
1942 byl předsedou župy Český 
ráj. V roce 1950 založil Cestovní 
informační službu v Mladé Bole-
slavi, předchůdkyni informačního 
střediska. Zemřel dne 15. ledna 
1970 v Mladé Boleslavi.

Miloslav Nesládek (Náchod)

Narodil se dne 7. dubna 1883 
v obci Licoměřice u Čáslavi. Od 
roku 1907 do roku 1948 působil 
na náchodské reálce jako učitel 
češtiny a francouzštiny. V Nácho-
dě začal sportovat, byl jedním 
z prvních lyžařů v Čechách, znal  
se s Hančem a Vrbatou. Nejvíce 
se angažoval v turistice, roku 1923 
se stal předsedou odboru KČST 
a na podzim téhož roku otevíral 
nově zbudovanou Jiráskovu chatu 
s rozhlednou na Dobrošově. 
Od roku 1926 působil také jako 
předseda župy Jiráskova kraje. 
Byl autorem řady článků popula-
rizujících krásy Náchodska, v roce 
1946 vydal za pomoci odboru 
Turistického průvodce městem 
Náchodem a okolím v Jiráskově 
kraji. Zemřel v Náchodě dne  
24. listopadu 1965.

Václav Krčil (Ústí nad Labem)
Narozen dne 7. února 1892 
v Teplicích-Šanově. První záznam 
se jménem Václava Krčila se 
zachoval na ohořelém listu 
kroniky odboru KČST Ústí nad 
Labem z roku 1935. V roce 
1945 proběhla ustavující schůze 

pobočky KČT Ústí nad Labem, na 
které byl Václav Krčil zvolen do ně-
kolika funkcí. Působil jako značkař, 
referent značkařů a referent pro 
tisk a rozhlas. Během své činnosti 
v KČT až do roku 1948 byl také ve 
sboru vedoucích výletů a zaměst-
nán jako vedoucí oblastní ústřed-
ny KČT v Ústí nad Labem. V roce 
1953 se přestěhoval do Prahy, kde 
dne 24. března 1972 zemřel.

Bohumil Kinský (Česká Lípa) 
Narodil se dne 5. února 1898 
v saském Krippenu. V roce 1928 
se stal jedním ze zakládajících 

členů KČST v České Lípě, kromě 
toho působil jako značkař v okolí 
Dubé, Doks a v Lužických horách. 
V roce 1929 se stal předsedou 
odboru, organizoval turistický 
program, zaznamenával nej-
různější pozoruhodnosti, sbíral 
zajímavé unikáty a hodně foto-
grafoval. Mimo to vydal průvodce 
okolím Dubé, kterého nazval 
Dubské Švýcarsko. Po 2. světové 
válce se vrátil do České Lípy, 
kde se stal ředitelem Tyršovy 
školy a správcem českolipského 
muzea. Sbíral podklady pro pře-
jmenování Velkého rybníka na 
Máchovo jezero. Předsedou od-
boru turistiky byl do roku 1957, 
pak se odstěhoval do Turnova, 
kde dne 14. srpna 1987 zemřel.

Vlastimil Cajthaml  
(Ústí nad Labem)

Narodil se dne 28. dubna 1921 
v obci Velduchy. Do KČT se 
přihlásil v Plzni v roce 1945 a po 
přeložení do Ústí nad Labem 
v roce 1947 se ihned zapojil do 
aktivit zdejšího klubu. V roce 
1951 absolvoval kurz instruktorů 

Josef Čestmír Kerner

Miloslav Nesládek

Václav Krčil

Vlastimil Cajthaml

Bohumil Kinský 

Roušky, které Karel Závadský ušil pro porodnici v Třinci (foto: Karel Závadský)
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Jubileum Ing. Jana Kejklíčka

Pan Ing. Jan Kejklíček letos oslaví 
své 70. narozeniny. Jedná se 
o známou osobnost v oblasti 
sportu a tělovýchovy v Kolíně 
a má velké zásluhy na rozvoji 
turistiky a horolezectví v okrese 
Kolín i blízkém okolí. V minulosti 
byl předsedou okresního výboru 
Svazu turistiky ČSTV, později 
předsedou oblasti KČT Polabí 
a též místopředsedou OV ČSTV 
Kolín. V roce 1977 spoluzakládal 
oddíl vysokohorské turistiky TJ 
Lokomotiva Kolín, dnešní KČT, 
odbor Kolín, přičemž po celou 
dobu existence tohoto klubu je 
jeho předsedou. Za 43 let trvání 
KČT Kolín zorganizoval více než 
800 akcí, z toho asi 150 zahra- 
ničních do celkem 20 zemí 
Evropy a Asie. Kromě jiného se 
mu podařilo realizovat restituci 
Kolínské boudy v Krkonoších, 
kterou kolínský odbor KČST 
provozoval od roku 1927. Jan 
Kejklíček splnil podmínky pro 
získání zlatého výkonnostního 
odznaku VHT a PT a stříbrného 
VO LT a CT. Vystoupil na více 

než 130 štítů dosahujících 
nadmořské výšky od 2.000 do 
5.000 metrů ve Vysokých Tatrách, 
Alpách, Pyrenejích, na Kavkazu, 
Ťan-Šanu a na Balkáně. Jeho 
oblíbenou oblastí jsou Vysoké 
Tatry, kam v letech 1977 až 2020 
uspořádal celkem 99 akcí, při 
nichž vystoupil na 85 štítů a věží. 
Od roku 1987 je nositelem 
titulu „mistr turistiky“. Od roku 
1969 je cvičitelem vysokohorské 
turistiky, později též pěší turistiky, 
cykloturistiky a horolezectví. 
Vychoval mnoho mladých spor-
tovců. Kolínským klubem prošlo 
postupně asi 300 turistů nejen 
z širokého okolí Kolína, ale také 
z Prahy, Mělníka, Kutné Hory, Čá-
slavi, Peček a dalších míst. Za své 
zásluhy Jan Kejlíček v letošním 
roce obdržel čestný odznak KČT 
a v roce 2010 Cenu města Kolína 
za mimořádný přínos sportu. 
Pevné zdraví a mnoho dalších let 
na turistických stezkách mu přejí 
kamarádi z KČT Kolín.

Zemřel pan Zdeněk Vaňura,  
čestný člen KČT

Zdeněk Vaňura (10. března 1933 
– 26. března 2020) byl dlouhole-
tým předsedou KČT Rožnov pod 
Radhoštem. Řadu let pracoval ve 
výkonných výborech Federace 
campingu a caravaningu ČR 
a Českomoravského camping 
clubu. V roce 1967 vznikl z jeho 
iniciativy při odboru turistiky 
v Rožnově pod Radhoštěm Cam-
ping club a v roce 1997 položil 
základní kámen mezinárodní 
akce kempistů a karavanistů zemí 
V4 pod názvem Dahlie Rallye, 
kde 22 let vykonával funkci prezi-
denta Sdružení Dahlie Rallye. Na 
začátku svého turistického života 
se věnoval značení turistických 
cest a pěší turistice. Později zor-
ganizoval stovky tuzemských a za-
hraničních akcí, setkání a soutěží. 
Mezi ty největší, které se konaly 
v Rožnově pod Radhoštěm, patří 
Celostátní setkání mototuristů 
1976, Zimní spartakiádní sraz 
Beskydy 1980, Dunaj Camping 
Rally 1981, dva ročníky Dahlie 
Rallye 1997 a 2010 a spoluúčast 
na pořádání 34. ročníku Europa 
Rally 1995. Byl cvičitelem pěší 
a lyžařské turistiky, cvičitelem-
-instruktorem mototuristiky 
a lektorem mototuristiky KČT. 
Je autorem publikace 120 let 
organizované turistiky v Rožnově 
pod Radhoštěm. Za aktivní 
činnost v KČT mu byla udělena 
řada vyznamenání a ocenění, 
mezi nejvýznamnější patří 
veřejné uznání I. stupně – čestný 
odznak Vojty Náprstka, medaile 
architekta Vratislava Pasovského 
a zlatá medaile k výročí 130 let 
od založení KČT.

Zbyněk Vaňura,  
předseda TJ Rožnov pod 

Radhoštěm – Camping club

Společenská kronika
turistiky. Roku 1952 se účastnil 
prvního přeboru republiky 
v orientačním závodě a od roku 
1953 byl členem Ústřední komise 
orientačních závodů. Pět let pra-
coval také jako značkař. V roce 
1990 se stal členem výboru ob-
lasti České středohoří a později 
také nově vzniklé oblasti Ústecký 
kraj. Od roku 2002 byl členem 
Rady Síně slávy české turistiky 
a zároveň založil krajskou Síň 
slávy organizované turistiky. 
Stal se prvním „mistrem sportu“ 
v turistice, byl nositelem titulu 
„zasloužilý mistr turistiky“ a také 
čestným členem KČT. Zemřel 
dne 30. září 2013 v České Lípě.

Drahomír Trojka – Magi (Ostrava)

Narodil se dne 13. března 1927 
v Hlubočci na Opavsku, převáž-
nou část svého života prožil v Os-
travě. V roce 1970 převedl svůj 
skautský oddíl do TJ Sokol Hra-
bůvka. Zajišťoval a organizoval 
činnost TOM i dospělých turistů. 
S oddílem se věnoval mnoha 
formám turistiky, především 
lyžařské turistice. Založil a řadu 

let organizoval lyžařské přejezdy 
Beskyd a slovenských hor. Pro 
lyžařskou turistiku pracoval od 
roku 1986 v komisi lyžařské 
turistiky Svazu turistiky, dále pak 
v sekci lyžařské turistiky PR KČT. 
Na důchod se odstěhoval do 
Krnova, kde dne 22. února 1999 
zemřel.

KČT Milevsko

Odbor byl založen dne 2. února 
1919 s 50 členy a předsedou Jose-
fem Železným. Každoročně organi-
zoval turistické akce, společenské 
večery a značení turistických cest. 
Od roku 1930 byli mezi jeho členy 
i lyžaři a vodáci. Za 2. světové války 
odbor ve spolupráci s pražským 
ústředím vybudoval chatu Na 
Onom Světě, dokončenou v roce 
1942. Po roce 1945 jeho činnost 
pokračovala omezeně, ale 
nepřetržitě. Pořádaly se zájezdy 
a výlety, lyžaři jezdili na Šumavu, 
vodáci po Vltavě a Lužnici. V roce 
1949 odbor uspořádal u chaty 
Na Onom Světě turistický sraz za 
účasti 200 turistů. V roce 1975 
se konal poprvé dálkový pochod 
z Milevska do Prčice (jako jižní 

větev pochodu Praha–Prčice). 
Nyní odbor pořádá každý rok 
cca 40 akcí a pečuje o 380 km 
značených cest. Ke svému loň-
skému jubileu vydal knihu 100 let 
turistiky v Milevsku.

KČT Mladá Boleslav

Dne 21. srpna 1919 byl na 
ustavující valné hromadě založen 
mladobolevský odbor KČST, je-
hož předsedou byl zvolen Rudolf 
Čeněk. Náplní tohoto odboru 
bylo pořádání výletů a zájezdů, 
značení turisticky zajímavých 
cest, vydávání průvodců a map, 
budování vlastních ubytovacích 
kapacit a pořádání společenských 
akcí. V roce 1933 převzal odbor 
správu zříceniny hradu Michalo-
vice. Roku 1948 si odbor pořídil 
chalupu na Studenově v Rokytnici 
nad Jizerou, ze které vytvořil turis-
tickou základnu, jíž provozoval až 
do roku 2004. Po roce 1948 byl 
odbor sloučen se Sokolem a poz-
ději s TJ Auto Škoda. V letech 
1975 až 2006 působily v odboru 
tři TOM. Odbor vyvíjí bohatou 
činnost včetně akcí pro seniory, 
autobusových zájezdů pěší 
turistiky, cyklo- a lyžařské turistiky. 
Značkaři odboru udržují 458 km 
značených tras. Pro veřejnost 
odbor každoročně připravuje 
Novoroční výstup na Dědka, 
Mladoboleslavskou padesátku 
a Zimní přechod Chlumu.

Ing. Mojmír Nováček, předseda 
Rady Síně slávy české turistiky

Drahomír Trojka – Magi


