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Klub českých turistů informuje...
Z jednání ústředních orgánů
KČT

37. Vedení KČT se konalo v předvečer celostátní konference KČT
v pátek 31. března. Po schválení
programu a zápisu z předchozího
jednání vyslechlo vedení informace o proběhlých jednáních s advokátní kanceláří, která zajišťuje
registrace odborů a oblastí, se
zástupci webu Turistika.cz, Alpenvereinu a autorem projektu Měsíc
věží a rozhleden. Dále vedení vzalo na vědomí zprávu o stavu chat
a nemovitostí. Na chatě Skalka
v Beskydech zasedala její správní
rada, ze které chce na vlastní žádost odejít Ing. Ján Babnič. Vedení
KČT navrhne ústřednímu výboru
jmenování nového zástupce. Uskutečnilo se další kolo jednání se
zástupci Správy KRNAP o směně
a převodu pozemků v národním
parku, na kterých stojí chaty KČT.
Vedení KČT schválilo rozdělení
dotace MŠMT na sportovní činnost
oblastem na akce juniorů, seniorů
a na provoz oblastních sekretariátů. Rovněž schválilo jednotný formulář na vyúčtování dotací. Vedení
schválilo prodloužení ochranné
známky k názvu časopisu TURISTA
a jeho grafickému ztvárnění na
další pětileté období.
Vedení dále schválilo navržená vyznamenání a v závěrečném bloku
jednání schválilo dohodu s panem
Stephanem Corbetem
o fotografování turistických značek
a využití jejich fotografií, nepřijalo
návrh na uspořádání jednání
ústředního výboru v Mariánských
Lázních z důvodu vysoké ceny
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a schválilo výrobu batohů s natištěným znakem KČT.
Mojmír Nováček,
generální sekretář KČT

Z jednání Programové rady
KČT

Programová rada KČT navrhla
v neděli 23. dubna zařazení významných akcí KČT na rok 2018:
13. 1.
50. Zimní sraz TOM
Moravskoslezské
oblasti, Ostravice
25.–28. 1. 10. Mezinárodní zimní
sraz turistů, Slovensko,
Oščadnica
9. 6.
Slavnostní setkání ke
130 letům KČT v Senátu,
Praha
30. 6.–8. 7. XVI. Letní sraz turistů,
Sokolov
8. 9.
50. DP Lanškrounská
kopa, Lanškroun
22.–23. 9. 49. Mezinárodní
pochod IML „Jede
Kudrna okolo Brna“,
Brno
27.–28. 10. Celostátní setkání
turistů – vyvrcholení
oslav 100 let republiky
a 130 let KČT, Praha
15.–18. 11. 47. Pochod Za posledním
puchýřem, Semily
Tento seznam bude schvalovat
ústřední výbor KČT, čímž může
dojit k jeho změně (rozšíření). Nyní
předběžně informujeme pořadatele akcí, aby s uvedenými termíny
již závazně počítali. Dále mohou
pořadatelé akcí počítat s termínem
celostátní konference 7. a 8. 4. 2018.
Za PR KČT Mojmír Nováček

Zahájení oslav 100 let
republiky a 130 let KČT

Zahajovací pochod „Za jarním sluníčkem“ si nenechala ujít tisícovka
výletníků.
Důvodem takové účasti nebylo
pouze krásné jarní počasí či pohyb na čerstvém vzduchu, ale
i to, že turisté zahájili v Praze seriál
pochodů připomínající 100 let
vzniku republiky a také 130 let
vzniku KČT.
Největší zájem byl o trasu „Jdeme
s Novou“ v délce 9 km. Ta začínala
na metru C v Kobylisích a vedla
přes Čimický háj, Botanickou
zahradou s netradičními výhledy
na Prahu až k řece Vltavě, odkud
pokračovala na druhém břehu
Stromovkou a následně městskou
zástavbou na Letné, kde byla
zakončena v Národním technickém
muzeu. Celkem se pochodu na
všech trasách účastnilo 967 turistů.
Následoval bohatý doprovodný
program přímo v budově Technického muzea. Účastníci pochodu
měli vstupné zdarma, a mohli si
tak prohlédnout technické unikáty
ve všech expozicích. Ve 13 hodin
zahájila oficiální část programu
moderátorka Iva Lecká. Přítomné
pozdravili organizátoři a partneři
projektu – za NTM ředitel Karel
Ksandr, za KČT předseda Vratislav
Chvátal a organizátor akce Jaroslav
Krejzlík, za Ministerstvo kultury
Věra Skopová společně s Vlastislavem Ourodou, za Svaz obchodu
a cestovního ruchu ČR generální
ředitelka Alexandra Rudyšarová
a za generálního partnera drogerie
parfumerie Rossmann Olga Stanley.

Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT na svém jednání v únoru 2017 schválilo navržená
vyznamenání:
Veřejné uznání II. stupně — diplom s medailí
• Ing. Ivan Press (KČT, odbor Kobylisy Praha)
Čestné uznání KČT
• Jaroslav Zůna (KČT, odbor Viktoria Žižkov)
Čestný odznak KČT
• Helena Sedláčková (KČT, odbor Nepomuk)
Všem oceněným děkujeme za dobrou práci pro KČT
a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.
Mojmír Nováček, generální sekretář KČT
Proslovy v ryze technickém prostředí hlavního sálu oživila taneční
a sportovní vystoupení v podání
aerobik clubu z Kladna a taneční
skupiny Hortenzie. O hudební program se postarala poberounská
kapela Třehusk.
Rušno bylo i ve foyer. Stolky KČT
s razítkem pochodu č. 1, razítkem
seriálu 100 let republiky, 130 let
v pohybu a dalšími razítky, sběratelskými brožurami, samolepkami
a dalšími upomínkovými předměty,
byly doslova v obležení. Nejinak
tomu bylo i u prezentací partnerů
akce. Například zástupci TV Nova
rozdali drobné dárky během dvaceti minut a balonky Nadace Nova

„zaplavily“ trasu pochodu
a posléze okolí NTM na Letné.
V rámci akce Za jarním sluníčkem
odstartoval také 5. ročník projektu
BĚŽECKÁ TURISTIKA. Z Parku
Pankrác u Kavčích hor v Praze se na
8km trasu podél Vltavy až k Technickému muzeu vydalo celkem
16 turistů běžců. Všichni splnili časový limit 60 minut a byli zařazeni
do losování tří cen od firmy Hervis
sport. Organizátorem tohoto běhu
byl Vratislav Chvátal.
Roman Hrůza, PR týmu oslav
100 let republiky.
Upraveno redakční radou zpráv

Slavnostní zahájení v Národním technickém muzeu v Praze. Zleva Věra Skopová,
Vlastislav Ouroda (oba Ministerstvo kultury), Olga Stanley (Rossmann), Jaroslav
Krejzlík, organizátor projektu, a Vratislav Chvátal, předseda KČT

Nové pojištění Českého
olympijského výboru

Na Klub českých turistů se jako
na člena ČOV vztahuje pojištění
úrazu a odpovědnostní pojištění,
která nově uzavřel ČOV s pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

Úrazové pojištění

Klub českých turistů využíval od
r. 2015 úrazové pojištění, které
měl ČOV uzavřeno s Pojišťovnou
VZP, a.s. Od 1. 1. 2017 ČOV uzavřel novou pojistku s pojišťovnou
KOOPERATIVA pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group,
IČO 471 16 617. Nová pojistná
smlouva má číslo 4950050842.
Tato smlouva se vztahuje na úrazy:
• členů i nečlenů KČT během
organizované akce
• členů i nečlenů KČT během
organizované dopravy na akci
• členů i nečlenů KČT během
krátkodobé brigády pro KČT,
např. během značení
• výkonu dobrovolné funkce vedoucích, cvičitelů, rozhodčích
vč. samostatných cest z místa
bydliště nebo pracoviště do
místa činnosti a zpět
• zaměstnanců a funkcionářů,
kteří mají s KČT uzavřenu
smlouvu podle občanského
zákoníku nebo zákoníku práce.
Pojištěné akce a aktivity
se mohou konat v tuzemsku
i v zahraničí.
Pojištění se nevztahuje na činnosti, které nebyly PŘEDEM naplánovány (uvedeny v kalendáři akcí
odboru nebo oblasti) a které se
konaly bez účasti odpovědného
vedoucího nebo cvičitele nebo
bez jeho zásadních pokynů či
výslovného povolení.
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Pojistné částky

Tělesné poškození následkem
úrazu (nejčastější čerpání pojistky)
– pevná částka 200 Kč za každý
den léčení (poškození do 18 let získají odškodnění 50 Kč) od prvního
ošetření úrazu do úplného vyléčení.
Minimální délka léčení je 7 dnů
(za kratší léčení se náhrada neposkytuje) a maximální délka doby odškodnění je stanovena v tabulkách
pojišťovny pro každý typ úrazu,
maximálně však 365 dnů.
Trvalé následky úrazu – procentní
podíl (od 0,1 % tělesného poškození) z pojistné částky 200 tis.
Kč (pro osoby nad 18 let) nebo
100 tis. Kč (pro osoby do 18 let)
s progresivním plněním od 25 %
trvalých následků až do výše čtyřnásobku podílu z pojistné částky.
Při smrti úrazem 200 tis. Kč. Náklady pohřbu do 50 tis. Kč se hradí
osobám nad 18 let.
Při pořízení invalidního vozíku až
100 tis. Kč na nákup nebo pronájem vozíku.
Hlášení pojistných událostí
Oznámení pojistné události se
zasílá prostřednictvím formuláře
pojišťovny, ve kterém pojištěná
(zraněná) osoba vyplní všechny
požadované údaje, odbor KČT
potvrdí, že se jednalo o plánovanou akci, a ústředí KČT stvrdí,
že žadatel má na odškodnění
nárok. Oznámení se zasílá ihned
po ukončení léčení společně
s kopiemi všech lékařských zpráv,
při delším léčení po roce od
úrazu (pojišťovna odškodňuje
max. dobu léčení 1 rok). Ač je
na formuláři uvedena adresa
pojišťovny, zasílejte oznámení na
ústředí KČT.
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s pojišťovnou KOOPERATIVA
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance
Group, IČO 471 16 617 novou
pojistku na pojištění obecné
odpovědnosti za újmu, způsobenou činností vedoucího nebo
cvičitele. Tato pojistka má číslo
7721008020.
Pojištěni jsou vedoucí a cvičitelé,
kteří vykonávají svou činnost
podle své specializace pro Klub
českých turistů a jeho složky na
základě členského vztahu nebo
pracovně právního vztahu (pracovního poměru, DPP nebo DPČ)
nebo jako OSVČ na živnostenský
list. Pojištění se také vztahuje na
další osoby, které vedoucí nebo
cvičitel použije pro výkon své
činnosti jako své pomocníky.
Pojištěna je povinnost k náhradě
újmy, která vznikla na hmotné
věci nebo nemajetková újma při
ublížení na zdraví nebo při usmrcení, vč. následných finančních
škod, tedy tzv. obecná odpovědnost. Pro celý Český olympijský
výbor je roční limit čerpání pojištění 20 mil. Kč při spoluúčasti
pojištěné osoby 5000 Kč.

Pojištění se vztahuje na škodní
události vzniklé na území celé
Evropy.
Pojišťovna vyžaduje vždy písemné
vyjádření pojištěného (tedy
vedoucího, cvičitele nebo jeho
pomocníka) a písemný nárok poškozené osoby. Další podklady se
mohou lišit podle druhu škody.
Podrobné údaje k oběma novým
pojištěním včetně kontaktních
osob a formuláře Oznámení
pojistné události jsou umístěny
na www.kct.cz v sekci Členství —
Pojištění.
Nové průkazy metodických
pracovníků KČT
Programová rada KČT a její metodická sekce nechaly vyrobit nové
průkazy vedoucích a cvičitelů
KČT. Průkazy byly vytištěny podle
stavu členské databáze z počátku
března a byly rozdány do oblastí
na celostátní konferenci KČT
1. dubna. Více než 2500 členů tak
obdrželo průkaz dokládající jejich
získanou kvalifikaci, která je trvalá. Nepřesnosti v osobních údajích

nebo v získaných kvalifikacích musí
nejprve vyřešit odbor či oblast
v členské databázi a pak nový
průkaz zhotoví ústřední sekretariát.
Pořadatelé školení vedoucích
a cvičitelů si budou objednávat
přelepky udělovaných kvalifikací
a nové průkazy prostřednictvím
předsedy metodické sekce, pana
Vládi Mazala. Podobně budou
vypadat připravované průkazy
lektorů jednotlivých kvalifikací.
Za PR KČT Mojmír Nováček
Pozvánka na 20. výročí
otevření chaty KČT v Prášilech
na Šumavě
KČT, oblast Plzeňského kraje
a ústředí KČT zvou všechny zájemce v sobotu 24. června 2017
na oslavu 20 let od otevření první
obnovené chaty KČT v Prášilech
na Šumavě.
Stejně jako před 10 lety bude
oslava zahájena v 9.30 hod. u kostela sv. Vintíře se skleněným oltářem v Dobré Vodě u Hartmanic,
kam zájemce doveze autobus
od nádraží ČD v Sušici (odjezd
v 8.30). Po krátkém zahájení
můžete vyrazit na túru do Prášil
(cca 12 km) nebo zvolit převoz
autobusem.
U chaty KČT v Prášilech bude od
13 hod. hrát hudba, vlastní

oslava začne v 14.30 a skončí
v 18 hod. odjezdem autobusu
zpět do Sušice. Účastníci se mohou v chatě Prášily také ubytovat
po předchozím objednání
u chataře pana Zámišky
(tel. 604 174 074,
kctprasily@seznam.cz),
místa jsou rezervována do
31. května. Podrobnosti jsou uvedeny na www.plzenskykraj.kct.cz.

Dne 5. 5. 2017 oslavila 85 let
ZDEŇKA KREJČÍKOVÁ. Patří k nestorům české turistiky, dlouhá léta
pracovala s mládeží v TOMech
i v Junáku, vytvářela program
pražské turistiky a v současnosti
pracuje jako správce ústředního
archivu KČT. I jí přejeme do dalších let hodně zdraví a elánu.

Josef Sýkora za KČT Plzeňský kraj
a Ing. Jan Havelka za KČT — ústředí

Dne 29. 5. oslaví životní jubileum
70 let HELENA SEDLÁČKOVÁ,
předsedkyně odboru v Nepomuku, členka oblastního výboru
Plzeňského kraje a Ústřední
kontrolní komise. Do dalších let
přejeme hodně zdraví i našlapaných kilometrů.
Na Velký pátek 14. 4. 2017 oslavil
60. narozeniny JOSEF NOSEK –
člen KČT, aktivní turista a fotograf
a v neposlední řadě i ředitel společnosti TRASA. Vedení KČT mu
do dalších let přeje hlavně zdraví
a další úspěchy.

Pojištění odpovědnosti
Český olympijský výbor uzavřel
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