Zprávy KČT

Zprávy KČT

Klub českých turistů informuje...
Z jednání vrcholných
orgánů KČT
O celostátní konferenci KČT jsme
přinesli informaci již v minulém čísle časopisu, nyní ještě informujeme
o 47. jednání Vedení KČT, které se
uskutečnilo v předvečer konference, v pátek 6. dubna. Ačkoli se jednalo o poslední zasedání volebního období 2014–2018, jeho náplň
byla přesto pracovní. Po schválení
programu a zápisu z minulé schůze
bylo Vedení KČT informováno
o aktuálních jednáních, schválilo
rozpočet, který byl předložen
účastníkům konference, a zabývalo
se organizací a řízením konference.
Vedení dále schválilo seznam hostů slavnostního shromáždění v Senátu dne 9. června a vyznamenání,
která budou udělena. Mimo to se
Vedení KČT zabývalo rozpočtem
oslav, v bloku chat a nemovitostí
schválilo zvýšení nájmů o inflaci za
rok 2017 (2,5 %) a rovněž schválilo
poskytnutí půjčky odboru Úpice na
nákup Jestřebí boudy.
Mojmír Nováček,
generální sekretář KČT
Pochod ke 130. výročí založení
KČT spojený s pietními akty na
Olšanských hřbitovech a v Náprstkově muzeu v Praze
Klub přátel a milovníků výletů ve
spolupráci s ústředím KČT připravil
pochod na počest 130. výročí
založení KČT. Pochod se uskutečnil
v úterý 17. dubna 2018 v Praze,
symbolicky v den 192. výročí narození Vojty Náprstka. Během této
akce byla nejprve položena kytice
ke hrobu PhDr. Jiřího Stanislava Gu-
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Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT počátkem března 2018 schválilo navržená vyznamenání:
Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Roman Bystrý (KČT, odbor Česká Lípa)
• Ing. Karel Vach (KČT, odbor Loko Liberec)
• Milan Bezděk (KČT, odbor VHT TJ Spartak Přerov)
Čestné uznání KČT
• Václav Koutný (KČT, odbor VHT TJ Spartak Přerov)
Čestný odznak KČT
• Ing. Ivan Press (KČT, odbor Kobylisy)
• Vladimír Mazal (KČT, odbor Telč)
• Miroslav Svatoš (KČT, odbor Čeřínek Jihlava)
Veřejné uznání I. stupně – čestný odznak V. Náprstka
• Ladislav Zámečník (KČT, odbor Choceň)
Všem oceněným děkujeme za dobrou práci pro KČT a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.
Mojmír Nováček, generální sekretář KČT

Předseda KČT Mgr. Vratislav Chvátal a pořadatelka pochodu Ing. Marta Votavová
u pamětní desky Vojty Náprstka v Náprstkově muzeu v Praze (foto: Mojmír Nováček)

Čestný předseda KČT Ing. Jan Havelka a předseda KČT Mgr. Vratislav Chvátal po položení květin na hrob PhDr. Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského (foto: Mojmír Nováček)

tha-Jarkovského. V krátkém projevu
připomněl čestný předseda KČT
Ing. Jan Havelka význam tohoto
čtvrtého předsedy KČT, spisovatele, vedoucího redaktora Časopisu
turistů a zakladatele Českého
olympijského výboru, přičemž
aktu byla přítomna i pravnučka
J. S. Gutha-Jarkovského, paní Sylva
Ondříčková, a pravnuk, Mgr. Jiří
Guth. Poté se průvod odebral k hrobům zakladatelů KČT JUDr. Františka Čížka a Dr. Viléma Kurze st., kde
byly spolu se zástupkyněmi České
obce sokolské položeny květiny
a vzpomenut odkaz obou těchto
významných osobností. Dále se
účastníci vydali na 6km pochod po

stopách bývalých sídel KČT v centru
Prahy. Celou akci pak ukončil pietní
akt v Náprstkově muzeu asijských,
afrických a amerických kultur, kde
předseda KČT Mgr. Vratislav Chvátal položil věnec k pamětní desce
Vojty Náprstka. Události se zúčastnilo 203 turistů nejen z Prahy a okolí,
přijeli i zájemci z Ostravy, Plzně,
Chodova či Brna. Akci provázelo
teplé jarní počasí a turisté jistě ocenili nejen zajímavou trasu pochodu,
ale také krásná razítka zakladatelů
KČT v cíli. Akce byla medializována
na stanici Frekvence 1.
Marta Votavová,
odbor Klub přátel
a milovníků výletů

Registrace pro etapovou část akce
je již uzavřena a registrovat se už
bude možné pouze na hlavní dny
srazu. Aktuálně evidujeme 174
přihlášených turistů, ale kapacitu
máme minimálně pro 550 účastníků. Díky velké podpoře krajské
i místní samosprávy je navíc naše
turistická a programová nabídka
velmi pestrá a jistě stojí za vícedenní výlet. Uvažte také prosím,
že XVI. Letní turistický sraz Sokolov
2018 je jednou z hlavních a TOP
akcí KČT, kde bychom měli být
viděni ve velkém počtu a klubové
solidaritě. Proto neváhejte! Uzávěrka registrací účastníků pro hlavní
dny srazu je stanovena na 31. května
2018. Pro zájemce jsme navíc získali
další možnosti ubytování na lůžkách,
jejichž dostupnost si lze snadno
ověřit e-mailem na adrese kctkv@
kctkv.cz. Pokud se rozhodnete přijet
jako skupina, dejte nám, prosím,
o sobě předem vědět, abychom pro
vás stihli zajistit potřebnou dopravu
i odměny za účast. Budeme však
samozřejmě rádi i za každého turistu-jednotlivce, který se zúčastní jen
některého z hlavních dnů srazu jako
příchozí. Děkujeme!
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Registrační formulář a více informací o akci najdete na webové stránce XVI. Letního turistického srazu
Sokolov 2018 http://www.kctkv.cz/
letnisraz2018/ a ve Srazovém zpravodaji na adrese http://www.kctkv.
cz/category/zpravodaj-lts-2018/.
Zajímavosti a tipy na výlety po
Karlovarském kraji pak najdete na
webu KČT, oblasti Karlovarský kraj
http://www.kctkv.cz.
Těšíme se na vás
Ladislav Zoubek, vedoucí akce
Pokyny pro zadávání dat do
Kalendáře turistických akcí 2019
Legenda k hlášence (přihlášce)
U hlášenky pro Kalendář turistických akcí 2019 jsme přistoupili
k mírné změně struktury. Doposud se pouze přidávaly či
ubíraly položky a při přípravě
Kalendáře 2018 nastala různá nedorozumění. Mimo to však bylo
třeba uskutečnit i úpravy kvůli
počítačovému zpracování, a tak
se Redakční rada Kalendáře
(Z. Cabalka, M. Nováček,
P. Hrubec, J. Nosek, M. Stanovský)
v září 2017 dohodla na následujících změnách. Tou hlavní změnou
je, že pořadatel uvedený v záhlaví
(odbor nebo jiná organizace)
bude mít uvedeny i své kontaktní
údaje, které byly doposud uváděny
u jednotlivých kontaktních osob.
V současném, přechodném období
je možno tyto údaje neuvádět
a vše nechat „při starém“, případně
vyplnit obojí. Při prezentaci akce
v tištěném Kalendáři pak budou duplicity (e-mail, web, telefonní čísla)
vynechány a přednostně se uvedou
„pořadatelské“ údaje v záhlaví.
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Popis položek
Odbor – číslo: Uvádí se číslo odboru, v případě oblastní akce číslo
oblasti, v případě akce ústředí KČT
0 (nula).
Celostátní kalendář, oblastní kalendář: Volba ANO/NE je významná
pro vytváření podkladů pro tištěný
kalendář, pro prezentaci na webu
nikoliv.
Ročník, název akce, web akce,
mapa KČT: Vyplňte požadované
položky. Nově je třeba vyplnit i číslo
mapy KČT. Jestliže se akce koná
na trase, která je zachycena na více
mapách, zadejte čísla všech map.
Pořadatelé (oddíl, odbor…):
Vyplňte všechny pořadatele
a spolupořadatele, kteří se na akci
podílejí. Neuvádějte zde telefonní
čísla, e-maily, ani web; k tomu jsou
určeny jiné kolonky.
Kontakt na pořadatele: Uveďte
kontakt (ulice, PSČ, město, telefonní
číslo, e-mail, web) na pořádající organizaci, na kterou se mají účastníci
akce případně obracet. Vyplňte jen
údaje, které chcete mít zveřejněny.
Do kolonky „web“ můžete uvést
i facebookovou stránku.
Místo pořádání akce, okres: Vyplňte
požadované údaje. V případě
zahraniční akce uvádějte stát v kolonce „místo“, a to ve tvaru např.
„Chemnitz, Německo“.
Datum začátku, datum konce:
U jednodenní akce stačí vyplnit
pouze první datum.
Místo startu a cíle: Je-li start a cíl
na stejném místě, stačí doplnit
jen start.
Čas startu a cíle: Je-li více startovních či cílových míst, záleží jen
na vás, jak moc přehledně údaje

uvedete. Stačí však uvést jen celkové rozsahy, např. 8.00–11.00 hod
apod. Hodiny a minuty se oddělují
tečkou.
Souřadnice GPS: Souřadnice
GPS zjistíte s přesností na metry
např. na webu http://www.mapy.cz
(ze zvětšené mapy nebo z leteckého snímku). Souřadnice zadávejte
ve formátu např. 50.0903414 N,
14.4285850 E (jako na http://
www.mapy.cz). Zadávat je však
můžete i v jiném, libovolném
tvaru, systém je pak sám převede.
Pokud je start z jednoho místa a cíl
v jiném místě, zadává se start i cíl
akce. Pokud je start a cíl v jednom
místě, zadává se jen start akce.
Pokud se jedná o „hvězdicový“ pochod s různými starty, zadávají se
souřadnice cíle. Podle souřadnic se
akce zobrazí v mapě na webu KČT
a tím se pro zájemce více zviditelní.
Kontaktní osoby: Vypište všechny
kontaktní osoby, na které se mohou
účastníci akce obracet. Kontaktní
údaje (adresa, telefonní číslo,
e-mail) uvádějte jen tehdy, chcete-li
je zveřejnit. Je třeba mít na zřeteli,
že se tyto údaje zobrazují i na
webu http://www.kct.cz a v různých
dalších informačních systémech ČR.
Ne každý si přeje mít zveřejněnou
e-mailovou adresu nebo telefonní
číslo. Od 25. května 2018 navíc
platí evropská směrnice GDPR
o ochraně osobních údajů, jejíž výklad je poměrně přísný, a například
i poštovní adresa je tak považována
za osobní údaj. V podstatě bychom
měli mít od každé osoby písemný
souhlas se zveřejněním jejích údajů.
Přihláška do, ubytování zajištěno,
ubytování přihlásit do: Vyplňte

příslušné údaje. Není-li termín pro
přihlášení a ubytování, pak nechte
kolonku prázdnou.
Účastníků loni: Nevíte-li, kolik bylo
účastníků (třeba proto, že se podzimní akce ještě nekonala), napište
předloňský počet, resp. odhad.
Projekty
Zde jsou vypsány projekty, do
nichž může být vaše akce zařazena. Obecně platí, že o zařazení
do projektu rozhoduje odborná
sekce, která je garantem projektu.
Vystup na svůj vrchol (VnV):
Jedná se o prodloužení
akce pro výběr příspěvků na dokončení Bezručovy chaty na Lysé
hoře. Pořadatel navýší účastnické
poplatky na akci o 10 Kč (pro ty,
kteří budou chtít razítko do záznamníku) a vybranou částku pak
odešle na účet KČT jako dar (na
základě darovací smlouvy). Na akci
pořadatel zajistí vrcholové razítko
(předepsaného tvaru a obsahu).
Účastníci pak sbírají razítka do
záznamníku, jenž je ke stažení na
webu KČT, a po získání předepsaného počtu 20 až 30 unikátních
razítek si mohou zakoupit odznak
VnV za zvýhodněnou cenu 35 Kč.
Odznaky se vydávají na akci Za posledním puchýřem a na vybraných
akcích, kde sekce PT vydává i další
odznaky. Do seriálu je možno zahrnout každou akci, na které bude
dostupné alespoň jedno razítko.
Razítko si může pořadatel nechat
vyrobit podle vzoru.
Akce s Turistickými známkami (TZ): Jsou to akce, pro
které si pořadatelé objednají výrobu nových Výročních turistických
známek a nálepek v minimálním
množství 50 kusů. Firma Turistické
známky z Rýmařova vyrobí pořadatelům akce Turistické známky
a nálepky v požadovaném množ-

ství (které pořadatel může reálně
prodat). Pořadatel TZ a nálepky
prodává na své akci a do 14 dnů
po akci uhradí odvod za prodané
TZ a nálepky. Z prodeje zůstávají
pořadateli provize (5 Kč za TZ a 4
Kč za nálepku) a také všechny
neprodané TZ a nálepky, které
může doprodávat sběratelům
(s výnosem do vlastní pokladny)
nebo rozdávat jako upomínku.
Výjimku tvoří celoroční seriály akcí,
které se vyúčtují až po ukončení
seriálu. Do akce TZ jsou zařazeny
všechny významné akce KČT
a další akce (podle zájmu pořadatele), které mohou reálně prodat
minimálně 50 TZ a nálepek. Firma
TZ v roce 2016 převzala organizaci
akce na sebe, zapojila do ní cca 80
pořadatelů a tento model v roce
2017, v roce 2018 i v následujících
letech pokračuje dále. Nutná
je spolupráce pořadatelů akce
s firmou Turistické známky (za
firmu zajišťuje pan Josef Klimeš).
Pořadatelé dodají pro zhotovení
TZ a nálepek grafický podklad.
Běžecká turistika (BT): Ikona
v celostátním kalendáři otištěna nebude. Ikonu běžecké turistiky však mohou použít pořadatelé, kteří v rámci svého pochodu
připraví v souladu s organizačními
pokyny sekce běžecké turistiky
max. 15 km dlouhou trasu pro
turisty-běžce. A k tomuto účelu
může být například využita i pěší
trasa pochodu. Start běžců je hromadný, nejlépe před otevřením
trasy pro pěší turisty, neměří se
čas a nestanovuje se pořadí v cíli.
Smyslem je absolvovat trasu v časovém limitu určeném pořadatelem. Sekce běžecké turistiky ve
spolupráci s firmou Hervis sport
vybere z přihlášených akcí ty,
kterým budou poskytnuty věcné
ceny pro účastníky běhu.

Dále jsou vyjmenovány jednotlivé typy akcí (u některých se
uvádí kilometráž):
Dvoustovka (Akce 200): Smyslem Dvoustovky je vybrat ke
komerčnímu využití 200 největších
akcí KČT. Každá oblast vytipuje
14 akcí (a několik akcí náhradních),
které chce do Dvoustovky zařadit,
a tyto nahlásí sekci pěší turistiky,
jež pak vybere 200 akcí z celého
Klubu a přidělí jim ikonu. Pořadatel
nemá možnost ikonu zadat.
Novoroční čtyřlístek (NČ):
Motivem je uspořádání sbírky
mezi účastníky akcí konajících se
kolem Nového roku. Sbírka je povolena Magistrátem hlavního města
Prahy jako prodej předmětů s výnosem 20 Kč z každého prodaného
kusu. Prodávanými předměty jsou
gelové „odznaky“ – etikety s logem
NČ. Sbírka se může organizovat
vhazováním do pokladničky (není
podmínkou). Pořadatel odvádí
celou vybranou částku a náklady
pochodu nese sám. Do seriálu Novoročního čtyřlístku lze zapojit akce
pořádané v období od 25. prosince
do 15. ledna. Organizace je stejná
jako dosud, pořadatelé si tedy sami
vyznačí ikonu NČ v databázi akcí
a poté budou v závěru listopadu
kontaktováni ústředním sekretariátem s dalšími pokyny. Výtěžek sbírky
je využit k vyznačení turistických
tras pro vozíčkáře a nově také na
stavební úpravy vedoucí k bezbariérovosti našich chat.
Akce Rodinné turistiky (RT):
Jedná se o akce vhodné pro
rodiny s (zejména malými) dětmi.
Je nutná vhodná délka dětské trasy
a na trase pak pořadatel organizuje
program pro děti (soutěže, hry
atd.) včetně Toulavého kočárku.
Pořadatel nahlásí svou akci sekci
rodinné turistiky, která provede
výběr akcí, jež získají dotaci. Ikonu
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do Kalendáře mohou pořadatelé
přidat všem akcím, které splňují
podmínky. Zrušit ikonu může sekce
rodinné turistiky v případě, že
podmínky nejsou splněny. Obecně
však platí, že ikonu může mít i akce,
která dotaci neobdržela.
Kočárková trasa (KT):
Pokud je akce vhodná
i pro kočárky, zadejte tento typ
akce. Dále můžete zadat i počet
kilometrů.
Další typy – akce TOM, IVV,
speleoturistika, autobusový
výlet: Tyto akce se pouze
zaškrtávají, kilometráž se u nich
neuvádí.
Pěší (PT), lyžařská (LT) a vodní
turistika (VT), cykloturistika
(CT), hipoturistika (HT), mototuristika (MT), akce VHT (VHT),
turistika zdravotně postižených (ZP), etapový pochod
(EP): U těchto typů akcí máte
možnost zadat i počty kilometrů
naplánovaných tras.
Zdeněk Cabalka,
předseda Programové rady KČT
Upřesnění pro akci Dvoustovka
Ikona Dvoustovky v databázi
KČT bude uzamčena, neboť
přístup má pouze webmaster.
Oblasti nejprve pošlou seznam
akcí navržených do Dvoustovky
sekci PT do 30. srpna 2018
a tato sekce pak z došlých seznamů sestaví 200 akcí dle pravidel (z každé oblasti 14 akcí, příp.
i akce náhradní), načež seznam
odešle webmasterovi webu KČT,
který ikonku Dvoustovky dané
akci do databáze přidělí. Akce
v databázi však musí být včas
vložena a jejím pořadatelem
musí být KČT, nikoli jiný spolek.
O zařazení náhradních akcí budete informováni po 30. srpnu
2018, až budou k dispozici
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údaje od všech oblastí (a některá oblast tak nevyčerpá svůj
počet akcí či seznam nezašle).
Celkový počet akcí v ČR by měl
být rovných 200 (tj. 14 oblastí
x 14 akcí
+ akce ústředí KČT). Uvedené
akce oblasti nahlašují členu
SCPT Ing. Ladislavu Tomášovi,
a to nejlépe zprávou na e-mail
Ladislav.Tomas@cez.cz
(další kontaktní údaje – adresa:
ul. Okružní 892, 674 01 Třebíč;
tel.: +420 776 143 134).
Pořadatelé akcí Dvoustovky
mají následující, jednoduché
povinnosti:
• uvádět logo Dvoustovky na
propozicích;
• potvrdit účast do záznamníku
buď klubovým razítkem,
razítkem akce, nebo vlastním razítkem akce s logem
Dvoustovky;
• mít na akci první záznamník
pro nové zájemce.
Doporučujeme, aby každá
oblast co nejdříve informovala
pořadatele svých akcí zařazených do Dvoustovky (přihláška
akcí v roce 2019 se posílá na
oblasti do 30. června 2018)
a pak sestavený seznam zaslala
do požadovaného termínu. Na
přihlášky došlé v září nebude
brán zřetel; databáze již bude
zablokovaná.
Jiří Franc,
předseda sekce pěší turistiky
50 let chaty odboru KČT
1. brněnská ve Vysokých
Tatrách
Před 50 lety, tedy v roce 1968,
byl zahájen provoz turistické
chaty v obci Mengusovce na
Slovensku. Tuto událost měli
na svědomí turisté z odboru
KČT 1. brněnská, kteří dlouhá

léta obhospodařovali stanovou
základnu u Jamského plesa pod
Kriváněm. Tato základna však
byla umístěna hluboko v TANAP
a ochranáři měli čím dál větší
výhrady k jejímu provozu, až
nakonec došlo k úplnému
zákazu. Odbor měl ale k Tatrám
silný vztah, a tak se hledalo
náhradní řešení. Po mnoha
jednáních se nakonec podařilo
koupit u obce Mengusovce domek se zahradou, který se stal
základnou mnoha aktivit. Dnes
již nepochopitelnou intenzivní
dobrovolnou prací se podařilo
v krátké době zprovoznit domek
s kuchyní, sociálním zázemím
a zahradou s prostorem pro 20
stanů. Po několika letech však
byl i tento provoz ukončen a nastal nový stavební ruch. Ačkoli
Mengusovce jsou od Brna dosti
vzdálené, ruce dobrovolných
pracovníků se nezastavily. Opět
vlastními silami byla budova
přebudována na turistickou
ubytovnu. Počet odpracovaných
hodin bez nároku na odměnu
je dnes nepředstavitelný a dobrovolná práce přetrvává do
dnešních dnů. Co ale může být
krásnějšího, než když máte po
ranním probuzení buď přímo
z okna, nebo z přilehlé zahrady
jedinečný pohled na Gerlach?
Mimo to však můžete vidět
i Kriváň a na druhé straně Slavkovský hrebeň! Pobyt na této
chatě, který je zajišťován pro
členy KČT v letních měsících,
je opravdu pohodový a Vysoké
Tatry jsou velmi atraktivní hory.
Zážitky z horského prostředí
i krásných túr jsou nezapomenutelné.
Jiří Bílý,
předseda odboru 1. brněnská

Blahopřání paní
Libuši Kuchtové

Dne 2. června 2018 oslaví
významné životní jubileum, 80
let věku, paní Libuše Kuchtová,
MT, dlouholetá členka, cvičitelka
a také předsedkyně odboru KČT
START Český Krumlov, z. s. Libuše
po mnohaleté činnosti ve výboru
odboru převzala v roce 2008
náročnou funkci předsedkyně,
a to po oblíbeném Bohuslavu
Wimmerovi, MT, který odbor
vyzdvihl na úroveň nejlepších
odborů v ČR; na jeho práci
tak nebylo rozhodně snadné
navázat. Libuše se však tohoto
úkolu nezalekla a zhostila se jej
se ctí po dvě volební období,

tedy plných 8 let! V roce 2016
na funkci předsedkyně již sice
nekandidovala, dále však pokračuje v práci ve výboru odboru
a organizuje turistické akce.
Výlety pod jejím vedením patří
k nejhezčím, dovede totiž skloubit pobyt v přírodě a poznávání
známých, zajímavých, ale i méně
proslulých míst se svou znalostí
historie a místních pověstí. V odboru je jistě i díky ní registrováno
na 400 členů, kteří pořádají čtyři
akce týdně, a to jak pěší, tak na
kolech, na lyžích i na vodě.
Do dalších let přejí pevné zdraví turisté KČT START Český Krumlov, z. s.
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