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Klub českých turistů informuje...
Z jednání orgánů KČT
Od poloviny května do konce
června se uskutečnila dvě jednání Vedení KČT a jarní zasedání
Ústředního výboru KČT na chatě
Pláně pod Ještědem.
V pořadí 23. schůze Vedení
KČT se odehrála dne 27. května
v Praze. Před úvodním schválením
programu a zápisu z předchozího jednání proběhla debata
o postupech práce Vedení.
Poněkud volný režim při zpracovávání materiálů pro jednání,
rozesílání pozvánek i zápisu musí
být upraven; rovněž stanovené
termíny a postupy zpracovávání
musejí být dodržovány. Na důkaz
tohoto postupu se Vedení KČT
odmítlo zabývat body programu,
jejichž materiály byly rozeslány až
v předvečer jednání. V první části
zasedání Vedení KČT zhodnotilo
ekonomickou analýzu příjmů, výdajů i struktury rozpočtu a za její
zpracování poděkovalo Ústřední
kontrolní komisi KČT. Dále vzalo
na vědomí probíhající i připravované soudní jednání o pozemky
v Krkonoších a také informace
z jednání Rady pro prezentaci
KČT, z virtuálního jednání pléna
Českého olympijského výboru
a z pravidelného jednání s Ing.
Jirásko z vydavatelství Lidé&Hory.
V dalším bloku jednání Vedení
diskutovalo přípravu zasedání
ÚV KČT a situaci klubových chat
a nemovitostí v době koronaviru.
Na závěr schůze schválilo Vedení
KČT navržená vyznamenání,
posoudilo možnosti vzdáleného
jednání pomocí elektronických
prostředků, vyslechlo kroky k nalezení nového sídla KČT a vzalo
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Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT, které jednalo ve dnech 13. a 27. května 2020, schválilo
navržená vyznamenání:
Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Jan Hůlek (KČT, odbor Lomnice nad Popelkou)
• Ludmila Hankeová (KČT, odbor Tramp Bohumín)
• Helga Michálková (KČT, odbor Meziboří)
• Lubomíra Dundrová (KČT, odbor Meziboří)
• Ing. Helena Štolbová (KČT, odbor Meziboří)
• Anna Bárthová (KČT, odbor Meziboří)
• Jaromír Vyhlas (stoletý turista bývalého odboru Čechie Karlín)
• Helena Pulzová (KČT, odbor Praha-Karlov)
Čestné uznání KČT
• Petr Starý (KČT, odbor Česká Lípa)
• Julie Henzlová (KČT, odbor Optimist Plzeň)
• Bohumír Boruta (KČT, odbor Tramp Bohumín)
• Ing. Jaroslav Krejzlík (KČT, odbor Střížkov Praha)
Čestný odznak KČT
• Jan Eichler (KČT, odbor Moravia Hlubočky – Mariánské Údolí)
• PaedDr. Jaromíra Motlová (KČT, odbor Meziboří)
• Jan Pavlík (KČT, odbor Praha-Karlov)
• Stanislav Zemen (KČT, odbor Praha-Karlov)
• Ing. Jaroslav Vlasák (KČT, odbor Praha-Karlov)
Oceněným členům KČT děkujeme za dobrou práci pro KČT
a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.
Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT

na vědomí kontrolní nálezy ÚKK.
24. jednání Vedení KČT se
uskutečnilo dne 19. června 2020
na chatě Pláně pod Ještědem.
V úvodu schůze byl schválen zápis
z minulého zasedání Vedení KČT.
V bloku aktuálních informacích
mimo jiné zazněla zpráva o programu COVID – Sport, z něhož lze
za dodržení daných podmínek
čerpat finanční prostředky jako
odškodné za uzavření objektů a za
neuskutečněné akce. Dále byly
předneseny informace o soudních

jednáních s KRNAP, o podpoře
kampaně „Nejsem prase“ a o přípravě e-shopu KČT. Byl projednán
návrh úpravy směrnice ORG 6
o oceňování v KČT, rozdělení
dotací a úpravy rozpočtu KČT.
Poté jsme se zabývali přípravou
kalendářů klubových akcí na rok
2021, stavem registrací odborů
a zprovozněním jednotných
e-mailových adres odborů KČT.
V pořadí 6. zasedání Ústředního
výboru KČT se konalo ve dnech
19.–20. června na chatě Pláně

Účastníci 6. jednání ÚV KČT u chaty Pláně pod Ještědem (foto: Petr Hrubec)

pod Ještědem. Jednání ÚV KČT
následovalo po výše uvedeném
rokování Vedení KČT. V úvodu
schůze byla věnována pozornost
připomínkám R. Kašovského, nacházejícím se ve zprávě předsedy
Technické rady KČT. Následně
bylo zkontrolováno plnění úkolů
KČT a zhodnocena letošní „elektronická“ celostátní konference
KČT, dále také návrh střednědobého plánu rozvoje KČT v letech
2021–2025 a Zpráva o činnosti
KČT za rok 2019. Poté se ÚV KČT
zabýval informacemi o stavu
klubových chat a také „krizovou“
úpravou rozpočtu KČT v roce
2020. Následně byly schváleny
některé termíny pro období let
2020 a 2021 a také změna směr-

nice ORG 6 o oceňování v KČT.
Doposud se nepodařilo obsadit
Radu mládeže KČT ani doplnit
dvě místa ve Vedení KČT. Následně byla diskutována osnova
sborníku KČT z let 2018–2021.
Na závěr došlo k předložení návrhu, aby místo každoroční Zprávy
o činnosti KČT pro jednotlivá
ministerstva byla vytvořena Výroční zpráva KČT.
Ing. Mojmír Nováček, zástupce
generálního sekretáře KČT,
a Ing. Ivan Press, místopředseda KČT

Otevření první vozíčkářské
trasy v Ústeckém kraji
Jedinečná krajina okolo Krásné
Lípy, kde se snoubí příroda NP České Švýcarsko, CHKO Lužické hory
a CHKO Labské pískovce, tvoří celek, který je protkaný sítí turistických
cest, jež nabízí návštěvníkům širokou paletu výletů. Kopcovitý a místy
skalnatý terén neumožňoval bezpečný pohyb tělesně postiženým,
ale i oni si zaslouží užívat krás, které
nám dala příroda. Proto v roce 2018
vznikla myšlenka vybudovat okolo
města vozíčkářskou trasu. K tomu se
nabízel zejména poměrně rovinatý
terén jihovýchodně od Krásné Lípy.
Ke vzniku této trasy se spojily tři
obce, po jejichž území stezka vede.
Potřebné úpravy průjezdnosti

73

Zprávy KČT

Zprávy KČT

Slavnostní přestřižení pásky – zleva: Zdeněk Cabalka, místopředseda KČT, Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa,
PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA, radní Ústeckého kraje pro cestovní ruch, Ing. Zbyněk Linhart, senátor Parlamentu
ČR, a PaedDr. Jan Eichler, předseda KČT, oblasti Ústecký kraj (foto: Roman Smita, Město Krásná Lípa)

hradily obce ze svých prostředků.
Významným dnem pro turisty se
stal pátek 19. června 2020, kdy
došlo ke slavnostnímu otevření této
stezky, která se zároveň stala první
vozíčkářskou trasou v Ústeckém
kraji. Na krásnolipském náměstí od
8:30 hodin vítala účastníky akce
z podia hudbou a zpěvem country
kapela Poutníci z Děčína. V 9:00 hodin pozdravil přítomné PaedDr.
Jan Eichler, předseda KČT, oblasti
Ústecký kraj, který představil historii
vzniku stezky a uvedl její donátory.
S dalšími projevy vystoupili senátor
Parlamentu ČR Ing. Zbyněk Linhart,
radní Ústeckého kraje PhDr. Ing.
Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA, a místopředseda KČT Zdeněk Cabalka.
Posledním řečníkem se stal starosta
města Jan Kolář, který ocenil spolupráci se sousedními obcemi při
realizaci vozíčkářské stezky. Krasnolipský farář R.D. Mgr. Ing. Antonín
Sedlák stezku požehnal krátkou
modlitbou. Milé bylo přivítat se

74

s delegací tělesně postižených z Lovosic. Události si nenechali ujít ani
členové oblastního výboru KČT, kteří pomohli s organizací, nechyběli
zástupci krásnolipského odboru
KČT či předsedové okolních klubů
a veřejnost. Popřejme stezce, která
je určena nejen vozíčkářům, ale
také kočárkům, mnoho uživatelů
a v budoucnu ještě další „sestru“.
Václav Hieke, předseda odboru
KČT Krásná Lípa
130 let od založení odboru Klubu
českých turistů v Ústí nad Labem
V tomto roce si připomínáme
130 let od chvíle, kdy čeští
zájemci o turistiku založili v Ústí
nad Labem první odbor Klubu
českých turistů na území dnešního Ústeckého kraje. Stalo se
tak na ustavující valné hromadě
dne 20. dubna 1890, kde byl
zvolen osmičlenný výbor. Tehdy
se do odboru přihlásilo 25 členů,

přičemž už koncem prvního roku
jich bylo 32. Ústí nad Labem
bylo tenkrát obydleno převážně
německým obyvatelstvem, a pro
Čechy tak někdy představovalo
až nepřátelské prostředí. Proto
je třeba si o to více vážit těch,
kteří se nebáli a odbor založili.
Pohnutka ke vzniku odboru
nebyla jen čistě turistická, svou
roli zde sehrálo také české
vlastenectví. Časopis turistů,
redigovaný Jiřím Guthem, přivítal
šestý odbor v Českém království
slovy: „Stanovy tohoto veledůležitého odboru byly již ke schválení
zadány. Doufáme, že tento odbor
bude ještě v letošní saisoně
míti hojně příležitosti k platné
práci v našem zájmu. Srdečně jej
vítáme v našem středu!“ Nejstarší
český odbor v Ústeckém kraji vedl
svůj první výlet dne 4. května 1890
na Císařskou výšinu, dle současné
mapy zvanou Vyhlídka (370 m),
nacházející se nad ústeckou měst-

skou částí Mojžíř. Pro připomenutí
této významné historické události
připravil odbor Klubu českých turistů Loko Ústí nad Labem VT dne
24. října 2020 hvězdicový turistický pochod s cílem na vrcholu kopce Vyhlídka. Podrobnosti o akci
budou k dispozici v Informačním
středisku města Ústí nad Labem,
Mírové náměstí 1/1 (palác Zdar),
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz,
tel.: +420 475 271 700.
Karel Punčochář,
KČT, odbor Loko
Ústí nad Labem VT
Zprávy ze sekce výkonnostní
turistiky
První zlatý výkonnostní odznak
Nastoupané kilometry
Dne 12. května 2020 udělila
sekce VT první zlatý stupeň
výkonnostního odznaku Nastoupané kilometry. Podmínku zlatého

Dagmar Pavlová, první nositelka zlatého výkonnostního odznaku Nastoupané kilometry
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stupně splnil pan Lumír Bláha,
člen odboru KČT Praha Město.
Platinový stupeň ZOT uvedla
sekce výkonnostní turistiky KČT
„v život“ v roce 2018 a od té doby
udělila již tři platinové odznaky.
Více k podmínkám odznaku ZOT
najdete na webových stránkách
www.kct.cz. Deník turisty slouží

Zlatý výkonnostní odznak
Nastoupané kilometry

odznaku (tj. nastoupat od udělení
stříbrného stupně 150 výškových
kilometrů vlastní silou) splnila paní
Dagmar Pavlová, členka odboru
KČT Hodslavice. Celkově tedy
nastoupala již 300 výškových
kilometrů!
První odznak udělený na základě
Deníku turisty
S velkou radostí oznamujeme,
že jsme dne 3. června 2020 mohli
udělit odznak nejen podle papírových dokladů, ale poprvé i na
základě záznamů v Deníku turisty
na webových stránkách KČT.
Konkrétně se jedná o platinový
stupeň Základního odznaku turisty (ZOT). Podmínku platinového

Panu Bláhovi blahopřejeme
ke splnění platinového odznaku
a přejeme hodně sil, pevné zdraví
a dobré počasí do dalších akcí!
První udělený tematický turistický odznak 30 let znovuobnovení KČT
Dne 26. června 2020 udělila
sekce VT první odznak 30 let
znovuobnovení KČT. Podmínky
odznaku (tj. odpracovat 7 hodin
prospěšných pro KČT, projít
čtyři úseky na čtyřech turistických
značených trasách různých barev,
navštívit jednu chatu KČT, zúčastnit se 9 akcí KČT a absolvovat
270 km) splnil jako první pan Ivan
Press, člen odboru KČT Kobylisy
a místopředseda KČT.

Základní odznak turisty – platinový
stupeň

členům KČT k evidenci absolvovaných akcí v různých druzích
turistiky. V provozu je Deník
turisty od začátku roku 2020
a v současné době si v něm eviduje své akce téměř 170 turistů,
přičemž počet akcí u některých
z nich se již blíží ke stovce. Více se
dozvíte na webových stránkách
KČT www.kct.cz/denik-turisty.

Odznak 30 let znovuobnovení KČT

Tomáš Beránek, předseda sekce
výkonnostní turistiky Programové
rady ÚV KČT

kterou Mirek založil a s přáteli
obětavě pořádal ve Ždírci a jíž
se pravidelně zúčastňují turisté
z klubových odborů Vysočiny.
Za dobrou práci ve prospěch
české turistiky obdržel v roce
2018 čestný odznak KČT. Mirek
Svatoš byl vedoucím značkařem
a nadšeným propagátorem turistického značení. Turistické značky,
které maloval se svou manželkou
Míšou, potkáváme po celé Vysočině a budou nám připomínat krásné
chvíle, které jsme s ním mohli při
častém putování přírodou prožívat.
Tyto značky nám zároveň připomenou, jakou radost ze života nám
tento opravdový přítel předával.
Mirek došel do cíle své cesty bohužel předčasně, nadále však zůstane
ve vzpomínkách s námi. Mirku,
děkujeme Ti, že jsi tak krásným
způsobem obohatil naše životy
a že jsme část Tvé cesty mohli projít
s Tebou a být Ti nablízku. S panem
Miroslavem Svatošem jsme se rozloučili dne 6. června 2020 v kostele
sv. Jakuba v Jihlavě.
Kamarádi z Klubu českých turistů
Zemřel Vlastík Mokrosz

Společenská kronika
Odešel Mirek Svatoš
Opustil nás velký člověk, turista,
který miloval lidi, přírodu a život.
Jeho statečný boj se zákeřnou chorobou je příkladem síly a velkého
odhodlání zvítězit. Mirek Svatoš
(13. června 1948 – 27. května 2020)
dokázal s velkým pochopením, citem a vstřícností pomáhat druhým,
a to nejen radou, ale i konkrétní
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pomocí a vždy zcela nezištně. To se
týkalo jeho nejbližších, přátel a kamarádů, ale také klientů a zaměstnanců v Domově důchodců ve
Ždírci, který po mnoho let úspěšně,
s přehledem a velkým citem vedl
jako odpovědný a oblíbený ředitel.
Mirek byl více než 40 let velmi aktivním členem a funkcionářem KČT,
v letech 1994–1998 působil jako

člen Ústřední revizní komise KČT
a ve výboru jihlavského odboru
KČT Čeřínek, kde pracoval dlouhou
řadu let, se stal iniciátorem vzniku
několika nových akcí, jako například Slavnostní oheň na Čeřínku či
Hvězdicový výstup na Čeřínek. Obdivuhodnou, více než dvacetiletou
tradici má turisticko-společenská
akce Vtančení do nového roku,

V poslední květnový den tohoto
roku odešel jeden z největších
turistů a členů obnoveného
Klubu českých turistů, zasloužilý

mistr turistiky Vlastík Mokrosz
(28. dubna 1929 – 31. května
2020). Na jeho smutečním oznámení stálo: „Pan Vlastislav Mokrosz
zemřel v neděli 31. května 2020
ve věku 91 let.“ Myslím, že většina
z nás, kteří ho znali více než 50 let,
byla překvapena, když uviděla
jeho jméno napsáno s polskou
koncovkou. Protože však oznámení psali jeho nejbližší přátelé,
musíme do historie KČT použít
právě takto napsanou podobu
jména. V historii obnoveného KČT
to navíc bude jedno z nejváženějších jmen. V našich spolkových
dějinách nebylo mnoho mužů či
žen, kteří by mohli tak dokonale
ztělesňovat lásku k lidem, ke své
domovině a ke KČT. Vlastíkovým
životem byla turistika, zejména ta
vysokohorská. Osobně připravil
a vedl stovky zájezdů, z toho vysoký počet do zahraničí. Od 90. let
minulého století, jak jen to bylo
po 40 letech možné, vedl desítky
zájezdů do rakouských či italských
Alp, Pyrenejí, do Skandinávie,
české turisty dovedl dokonce i za
polární kruh, ale také do Banátu
či na poloniny Podkarpatské Rusi.
Dokázal nejen zájezd vést, ale také
při něm udržet kázeň a to všechno
s naprostou samozřejmostí,
takže jeho pokyny na účastníky
nikdy nepůsobily jako zbytečné
šikanování. To bylo dáno jeho
přirozenou autoritou. Několikrát
jsem se setkal s účastníky jeho
lyžařských zájezdů na Šumavu
v chatě KČT v Prášilech. Tehdy
mně manželé Rošičtí, legendární
nájemci této chaty, říkali, že mezi
desítkami skupin turistů, které
chatu navštívily, byli Vlastíkovi lidé
vždy nejlepší. Parta to byla veselá
a přitom po ní v chatě zůstal vždy
dokonalý pořádek. Největší činy
však Vlastík realizoval ve 2. polo-

vině 90. let 20. století. Nejprve při
totální opravě původní dřevěné
chaty KČT na Skalce a potom zejména v okamžiku, kdy chata prakticky do základu vyhořela a kdy on,
sám zoufalý, dokázal smutnou partu
svých spolupracovníků přesvědčit,
že chatu postaví znovu. U vzniku
této nové chaty jsem byl postupně
přítomen a mohl jsem konstatovat,
že v KČT jsem nikdy něco takového
nezažil. Vlastíkův beskydský příklad
zůstal dlouho nepřekonán. Jedině
proto jsem později sám získal
přesvědčení a sílu k tomu, abych
pomohl podobně zanícenému
budovateli Jiřímu Stejskalíkovi při
výstavbě nové Bezručovy chaty
na Lysé hoře. Deset dní před svou
smrtí mi Vlastík zavolal a řekl:
„Honzo, ležím v nemocnici a již se
z ní nevrátím. Chtěl bych dát nějaké
peníze svému odboru, ale bojím se,
aby po mně v případě zdanění daru
nezůstaly dluhy.“ Ujistil jsem ho, že
z toho nemusí mít strach. To byl náš
poslední rozhovor. Dva týdny poté
jsem se od vyhlašovatele sbírky na
chatu Češka koča, kterým je ČO
SPD 2017, dozvěděl, že na chatu
věnoval dar ve výši 100 000 Kč!
Pro svůj nezištný přístup k organizování zájezdů, rekonstrukci a výstavbu chaty Skalka, pro podporu všeho dobrého a prospěšného i pro
svůj krásný přístup k lidem pro nás
Vlastík zůstane navždy osobností,
která se zasloužila o velké pozitivní
činy v novodobé historii KČT.
V době, kdy si někteří funkcionáři
– po vzoru českých politiků – zvykli
mluvit a činit věci spíše ve svém
osobní zájmu či pro popularitu, stal
se Vlastík Mokrosz vzorem člena
klubu, jenž může být směle zařazen
vedle největší jména šedesátileté
historie původního KČT. Čest jeho
památce!
Ing. Jan Havelka
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