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Klub českých turistů informuje...
Z jednání orgánů KČT
Vedení KČT se sešlo na svém
38. jednání ve Vsetíně. Po schválení programu a zápisu z minulého
jednání se věnovalo kontrole
úkolů a poté aktuálním informacím. Poděkovalo JUDr. P. Hrubcovi
za podrobné zpracování zápisu
z celostátní konference, vyslechlo
informaci předsedy o stavu smluv
s hlavními partnery KČT, o jednání
s redakcí Turisty i o proběhlém
plénu Českého olympijského
výboru. Vedení schválilo prodej
batohů a fleecových vest členům.
Dále se zabývalo dopadem EET na
klub, mezitím ovšem Ministerstvo
financí změnilo pravidla a KČT
vypadne z povinnosti evidovat
tržby.V ekonomickém bloku bylo
Vedení informováno o uspokojivém stavu plnění rozpočtu
i stavu pohledávek a závazků. Dále
rozdělilo dotace oddílům TOM na
materiál a na akce a byly schváleny
pokyny pro čerpání všech druhů
poskytovaných dotací oblastem
a pořadatelům turistických
akcí. Vedení bylo informováno
o aktuálním stavu chat a nemovitostí. Zásadní obnova probíhá na
chatovém táboře v Jinolicích, kde
se zcela nově staví 6 chatek. Byl
dokončen průzkum historického
majetku KČT, který klubu nebyl
vrácen, i chat, které naopak byly
v 90. letech klubu vydány jako
kompenzace. Bude následovat
odhad hodnoty obou skupin
majetku. Nájemce chaty Prachov,
pan Fridrich, poslal KČT dopis, ve
kterém s předstihem oznamuje, že
na chatě ukončí svou činnost ke
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Veletrh NATUR EXPO Brno
V termínu 11. až 14. 5. 2017 se
v Brně na Výstavišti konal veletrh
Natur Expo společně s Národní
výstavou hospodářských zvířat,
Národní výstavou myslivosti
a Veletrhem pro živočišnou výrobu
ANIMAL TECH, včetně včelařství,
regionálních potravin apod. Veletrh
byl zaměřený na vodu v krajině.
Díky podniku LESY ČR se v jeho
stánku uskutečnila i prezentace
Klubu českých turistů. Členové KTL
Brno zajistili rozdávání materiálů
a poskytovali zájemcům informace
o činnosti našeho klubu. Nad
očekávání se zastavila u našeho
stolku spousta účastníků veletrhu,
včetně celých rodin a zajímali se
o naše akce.
Ing. Pavel Rabušic
úprava redakční rada zpráv

Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT na svém jednání na konci března 2017 schválilo
navržená vyznamenání:
Veřejné uznání II. stupně — diplom s medailí
• Svatopluk Doubek (KČT, odbor Domažlice)
• Marie Janutková (KČT, odbor Domažlice)
• Věra Kuželková (KČT, odbor Domažlice)
• Anna Léblová (KČT, odbor Domažlice)
• Marie Minaříková (KČT, odbor Domažlice)
• Štěpán Thomayer (KČT, odbor Domažlice)
• Ing. Jaroslav Hladík (KČT, odbor Gymnázium Znojmo)
• Miroslav Zmydloch (KČT, odbor TJ VP Frýdek-Místek)
• Ing. Jaromír Maršálek (KČT, odbor TJ VP Frýdek-Místek)

Prohlídka filmových ateliérů Zlín – Kudlov

Čestné uznání KČT
• Miroslav Ryšánek (KČT, odbor Domažlice)
Čestný odznak KČT
• Mgr. Petr Matějka (KČT, odbor Domažlice)
• Oldřich Okrouhlý (KČT, odbor Optimist Plzeň)
• Ing. Ladislav Tomáš (KČT Třebíč)
• Josef Hájek (KČT, odbor Tuláci Bukovany)

Prohlídka hradu v Brumově

Všem oceněným děkujeme za dobrou práci pro KČT
a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.
Mojmír Nováček, generální sekretář KČT
konci roku 2017. Technická rada
KČT připraví výběrové řízení, které
bude zveřejněno v létě 2017.
Předseda KČT Mgr. V. Chvátal
předložil návrh oslavy 130 let
KČT a návrh na složení čestného
předsednictva i organizačního
výboru oslav. Oslavy vyvrcholí
setkáním v Senátu 9. června 2018
a později společně s oslavou
100 let republiky v Praze 26. až
28. října 2018. V závěrečném
bloku vedení KČT schválilo účast
na významných a mezinárodních
akcích KČT i na akcích partnerů.
Dále schválilo plán příprav kalendáře akcí 2018 a přijalo informaci

o webu adopce turistických tras
(www.adopcett.cz).
Mojmír Nováček
generální sekretář KČT
Pátý ročník
FATF
Ve dnech
21. - 23. dubna proběhl již
pátý ročník
Festivalu
turistických amatérských filmů
a elektronických fotografií ve Zlíně,
pořádaný oblastí Valašsko – Chřiby
a odborem Vizovice.

Velké kino, které bylo domovem
předchozích festivalů, je v rekonstrukci, a proto pátý festival proběhl v multikině Zlaté Jablko
ve Zlíně. Součástí festivalu byla
i výstava fotografií „Ze života KČT“
ve výstavní síni zlínského magistrátu. Již v pátek dopoledne bylo
zahájeno promítání pro školy. Největší účast zajistila základní škola
ve Vizovicích a zúčastnily se školy
až z Nivnice a Bánova. Ke zpestření
programu přispěl Ing. Richard
Jaroněk, dobrodruh a znalec africké přírody, besedou o ochraně
afrických zvířat. Opět proběhl
seminář fotografování a filmování,
tentokrát přímo ve slavných Filmových ateliérech ve Zlíně – Kudlově
s prohlídkou provozu ateliérů
a ukázkami tradic. V neděli 23. 4. se
uskutečnila výprava do Valašských

Klobouk s pěší túrou na rozhlednu
Královec a hrad Brumov. Účastníci
výpravy navštívili i městské muzeum
a na hřbitově se poklonili u hrobu
Ludvíka Vaculíka, autora protestu
„Dva tisíce slov“. Autoři filmů byli
až z Ústí nad Labem, České Lípy,
Vysočiny, Havířova, Bučovic a také
ze Slovenska, z Trenčína.
Cenným poznatkem festivalu je
fakt, že tradiční autoři filmů zůstávají, přidávají se další, technická úroveň filmů i fotografií roste a jejich
obsahová náplň je čím dál zajímavější a inspirativnější. Tradičně byl
festival zakončen „ Potlachem“, kde
autoři a hosté festivalu při country
hudbě neformálně hodnotili svá
díla a vyměňovali si zkušenosti.
Ing. Miloslav Vítek
úprava Redakční rada zpráv

Den s Lesy ČR na Konopišti
V sobotu 20. května 2017 okolí
zámku Konopiště ožilo velkou
celodenní akcí Lesů ČR. Klub českých turistů u toho nesměl chybět,
vždyť Lesy ČR jsou naším generálním partnerem! Rodiče i děti
se u nás zastavují a nejdřív jen tak
okukují, jaké úkoly ve stánku KČT
návštěvníci plní a co za to získávají.
Dospělí se podivují, co vlastně

Šipky vytvořené dětmi na Dni s Lesy ČR
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Značkař Milan Hoke ukazuje malování značek na Dni s Lesy ČR

KČT s Lesy ČR spojuje? Není to jen
partnerství, ale také turistické značení, kterého je v lesích mnoho.
Proto jsme si připravili, co je
pro Klub nejdůležitější činností,
tedy kromě turistických akcí pro
veřejnost je to především turistické
značení. Děti mohly namalovat
pastelkami 4 turistické pěší značky
a poté přemýšlet, kam by je podle
rozcestníku umístily. Když dobře
splnily úkol, dostaly malou odměnu od KČT i od Asociace TOM.
Pro další zájemce byly připraveny
kvízy, osmisměrka a také turistické
rozcestníky a k tomu všemu i turistické bludiště.
Pro zájemce o turistiku byl k dispozici kalendář akcí KČT i Asociace
TOM a plno dalších informací,
vystavena byla i mapa KČT Benešovska.
Tím ovšem program nekončí,
protože jsme si pro návštěvníky
připravili i živou ukázku turistického značení, kterou nám zajistil
značkař a předseda odboru Benešov JUDr. Milan Hoke. Při malování
značky vyprávěl tak poutavě, že se
i kolemjdoucí zastavovali zvědavě,
co se to u nás vlastně děje?
Na akci byly KČT a Asociace TOM
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zastoupeny podruhé a opět bylo
vystoupení velmi zdařilé.
Ing. Klára Zezulová
upravila Redakční rada zpráv
Nový TTO Havlíček zve turisty
nejen na Vysočinu
Nový odbor KČT Havlíček Havlíčkův Brod se hlásí k odkazu novináře, spisovatele, satirika a politika
Karla Havlíčka Borovského, jedné
z nejvýznamnějších osobností
naší země. Při pochodu Jarní Vysočinou představil nový tematický
turistický odznak „Havlíček“, jehož
prostřednictvím chce turistům
ukázat místa, která jsou se jménem
Karla Havlíčka spjatá.

Pro splnění podmínek odznaku
je třeba navštívit pět povinných
a alespoň osm volitelných míst.
TTO lze použít k plnění ČMT
do oblasti Čechy i Morava. Tři
povinná místa se nacházejí na Vysočině, další dvě, Praha a Kutná
Hora, jsou spojená s novinářskou
érou Karla Havlíčka. Obě města
jsou turisticky zajímavá, s řadou
turistických pochodů a akcí, a tak
jejich plnění nebude náročné.
Pro plnění volitelné části jsou vybrány dvě desítky míst na Vysočině
i na místech odlehlejších. Část
z nich lze splnit také účastí na turistických pochodech, které odbor
Havlíček organizuje - pochody
Jarní Vysočinou, Chotěbořské putování a Po stopách pátera Josefa
Toufara do středu ČR.
Při pochodu Jarní Vysočinou
2018 budou k dispozici dvě místa
startu a cíle - kromě tradičního
Havlíčkova Brodu také Přibyslav.
Díky tomu bude možné během
jediné akce propojit všechna „havlíčkovská“ místa v regionu.
Záznamník TTO Havlíček lze
získat na akcích odboru Havlíček,
u autora záznamníku na adrese:
Martin Pluhař, Štoky 364, PSČ 582
53, e-mail: martin.pluhar@volny.
cz, mob. 728 838 121, nebo jej
lze bezplatně stáhnout na internetové adrese www.kcthavlicek.cz.
Záznamník včetně odznaku stojí
60 Kč plus poštovné. Odznaky
TTO Havlíček jsou připraveny
v pěti barevných variantách
a barvu si můžete vybrat, nebo si
koupit celou sérii (další odznaky
jsou po 50 Kč).
Za KČT Havlíček Martin Pluhař,
za sekci VT KČT Jan Jeňýk Laibl,
kráceno Redakční radou zpráv

KČT se zapojí do projektu
72 hodin
Co se za touto jednoduchou
větou skrývá? Projekt 72 hodin je
akcí, do které se může zapojit každý. Buď jako dobrovolník, nebo
jako neorganizovaná skupina, či
registrovaná organizace. V rámci
72 hodin si každý účastník či skupina může navrhnout vlastní dobrovolnickou činnost, kterou by
chtěl k akci přispět. Akce samotné
se pak dělí na tři oblasti.
První oblast je „služba potřebným
(lidé)“. Zde se jedná o sociální
projekty. Například realizovat program pro seniory či handicapované, uspořádat komentovanou
vycházku pro skupinu zájemců,
uspořádat sportovní turnaj, turistický pochod, exkurzi.
Druhá oblast aktivit zahrnuje péči
o přírodu (živá příroda). Zde se
může jednat o aktivity typu sázení
stromků, sběr odpadů…
Poslední oblastí je vylepšení života kolem sebe (okolí). Tato oblast
aktivit je doslova ušitá turistům
na míru, neboť podle sdělení pořadatelů do tohoto okruhu aktivit
mohou patřit například opravy
turistických rozcestníků, obnova
turistického značení, údržba
turistické infrastruktury apod.
Jako další činnosti sem mohou
patřit např. opravy dětských hřišť,
vymalování autobusové zastávky,
stavba ptačích budek…
Pro účast v projektu se stačí zaregistrovat na www.72hodin.cz,
kde jeden účastník starší 18 let
vyplní přihlašovací formulář,
v němž uvede kontaktní údaje
a činnost, kterou bude jeho skupina realizovat. Přihlašovací formulář bude k dispozici začátkem září,
přičemž akce samotná se bude
konat od 12. do 15. 10. 2017.
Od pořadatelů akce můžete za

mírný poplatek obdržet tričko
s logem projektu, případně získat
pytle na odpad či pracovní rukavice. V loňském roce se organizátorům povedlo získat sponzorský
dar v podobě ovocných stromků,
a ty byly určeny pro zájemce, kteří
chtěli své okolí zkrášlit výsadbou
stromů. Podle sdělení hlavního
organizátora, kterým je Česká
rada dětí a mládeže, se o stejném
sponzorském daru jedná i na rok
2017.
Oproti podobným dobrovolnickým aktivitám má akce 72 hodin
výhodu v tom, že šíře možných
dobrovolnických aktivit je tak
obsáhlá, že téměř každý si může
najít něco, čím může přispět.
Další průběžné informace o akci
mohou zájemci najít na webu
KČT, facebooku KČT, nebo přímo
na výše uvedených webovských
stránkách pořadatelů akce.

Fleecová vesta ALPISPORT
Speciální střih pro KČT.
Barva: modrá, výšivka znak KČT,
tur. značky.
Ještě dobíhá loňská série, ale je
možno si objednat nové vesty
(pánské a dámské) ve všech velikostech od XS po XXL (pánská
také 3XL). Cena: pánská 1180 Kč,
dámská 1040 Kč. Objednávejte
do 15. 9. 2017.

Za ústředí KČT Zbyněk Báča
Vesty a batohy pro členy KČT
Batoh PAMUYA
Objem: 25 l, je od firmy ALPINE PRO.
Barva: kobaltová modř, potisk:
znak KČT.
Cena pro členy KČT: 600 Kč.

Objednávky na vesty i batohy
zasílejte na e-mail kct@kct.cz.
Batohy budou vyřizovány do
vyčerpání již zhotovené série,
výroba vest bude objednána po
uzavření objednávek.
Objednávky budou vyřizovány
osobním předáním, ev. prostřednictvím oblasti. V případě zaslání
poštou bude poštovné 150 Kč.
Mojmír Nováček
ústředí KČT
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Svezte se vlakem za zážitky!
Hledáte inspiraci, kam se vypravit
na výlet? Nespočet zajímavých
tipů najdete na volnočasovém
portále Vlakem za zážitky.
Ve webových stránkách www.
cd.cz/zazitky získají velkého pomocníka všichni, kteří rádi cestují
vlakem. Tipy na výlety si můžete
vyhledat výběrem turistické
oblasti nebo zvolením kategorie
zážitků. V doporučených tipech
jsou také zveřejňovány informace
o akcích, na něž se lze dopravit
vlakem za zvýhodněné jízdné se
slevou VLAK+. Patří k nim i ty, na
kterých České dráhy spolupracují
s Klubem českých turistů.
Léto patří cyklovlakům
Pokud si z kategorií zážitků
vyberete cykloturistiku, získáte
nejen tipy na zajímavé cyklotrasy
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a cyklostezky, ale také přehled
výletních cyklovlaků. Letošní
novinkou je vlak Český ráj. Jak už
jeho název napovídá, je určený
hlavně pro vyznavače pěší a
cykloturistiky, kteří rádi podnikají
túry do Prachovských skal a jejich
okolí. Poprvé tento vlak, jehož
součástí je vůz pro přepravu
jízdních kol, vyjede 3. června
a svézt se s ním můžete také o
sobotách 1. července, 5. srpna,
2. a 9. září a ve svátek 5. července.
Odjíždí vždy v 8.27 hod. z nádraží
Praha-Vršovice a jede přes Prahu
hl. n. (odj. 8.38 hod.), Český Brod,
Nymburk město, Jičín (příj. 10.29
hod.), Libuň (příj. 10.48 hod.) až
do Turnova (příj. 11.23 hod.).
Nové půjčovny kol ČD Bike
V turisticky oblíbených regionech
si můžete jízdní kolo vypůjčit na

nádraží. Půjčovny ČD Bike jsou
otevřeny zpravidla od dubna do
října, některé i celoročně. Letos
tuto službu Českých drah lze využít na 97 místech po celé republice – v celkem 68 cyklopůjčovnách
a na dalších 29 stanicích po předchozí objednávce. Nově si mohou
zájemci kola vypůjčit na nádraží
v Berouně, Mělníku, Náchodě
nebo třeba v Litoměřicích městě.
Seznam všech půjčoven ČD Bike
a podmínky výpůjčky najdete na
www.cd.cz/cdbike.

Jubilant značkař
Karel Hlaváček

Vojty Náprstka a r. 2008 byl jmenován čestným členem KČT.
Našemu Karlovi přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví!

Za Zdeňkem Riesem

KČT oblast Ústecký kraj, KČT
komise značení Ústecký kraj
Ing. Ladislav Tomáš

Kateřina Helusová, GŘ České dráhy, a.s., oddělení marketingu
Naše velká gratulace míří do Ústí
nad Labem, kde se 11. 8. dožívá
90 let náš „největší“ značkař pan
Karel Hlaváček.
Od mládí pracoval mezi skauty
v Liberci, kde se začal turistickému značení věnovat.
Již v roce 1950 byl mezi značkaři,
kteří prováděli první české značení na severu Čech v oblasti Krásné
Lípy a Vlčí hory. Kouzlu značení
propadá v šedesátých letech ve
Slavoji Severotuk Ústí n. L., kde
značí po boku Ládi Ženíška.
Za dobu více než 50 let toho pro
Klub vykonal opravdu hodně. Kromě samotného značení v terénu
navíc získal a vychoval desítky
nových značkařů. Pracoval nejen
na Ústecku, ale také v komisích
krajských a ústředních, kde byl
i předsedou ústřední komise značení v Praze. Jako sekretář krajské
komise značení v Ústí n. L. se
věnoval zpracování značkařských
předpisů a metodiky značení,
velký podíl má zejména na převodu administrativní značkařské
činnosti do počítačové sítě.
Za dlouholetou činnost pro Klub
získal v r. 1997 Čestný odznak

Dne 28. června 2017 oslaví životní
jubileum 60 let věku Ing. Ladislav
Tomáš, dlouholetý předseda
odboru Třebíč, člen oblastního
výboru KČT Vysočina a lektor pěší
turistiky, který řadu let obětavě
pracuje v sekci pěší turistiky Programové rady KČT, kde má na
starosti jubilejní akce KČT
a Turistickou Dvoustovku.
Láďa se aktivně věnuje pěší,
lyžařské a vysokohorské turistice,
organizačně zabezpečuje celou
řadu turistických akcí, pochodů,
zájezdů, výletů i vycházek.
Hodně sportovních úspěchů
a pevné zdraví přejí turisté
z Vysočiny.

Dne 29. 3. 2017 odešel ve svých
86 letech na poslední túru
Ing. Zdeněk RIES, zakládající člen
odboru KČT Havířov-SRŠNI. Od
roku 1981 pracoval 22 let v jeho
výboru. Byl pro nás nepřekonatelným vedoucím turistických i lyžařských zájezdů a později zdrojem
informací pro naši další turistickou
činnost.

Ing. Hana Kozlová, KČT, odbor
Havířov-SRŠNI

Ing. Míla Bradová
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