SoutěUžRISTA

s časopisem T

Vybavení pro turistiku

Dnes již legendární outdoorová a lifestylová značka The North Face začala psát svoji historii v roce 1966
nikoliv v chladných oblastech severní Ameriky, ale ve sluncem prohřáté Kalifornii. V tomto roce si v San
Franciscu, konkrétně North Beach, otevřeli obchod s outdoorovým zbožím manželé Tompkinsovi. A že
měli smysl pro styl: na otevření obchodu si pozvali rockovu skupinu Grateful Dead, slavnou Joan Baez,
ve výloze visel plakát Boba Dylana a okouknout to celé přijeli i chlapci z Hells Angels na motorkách
Harley-Davidson. Značka si postupně našla své místo také mezi horolezci, extrémními lyžaři a dalšími
dobrodruhy. Dnes patří k největším producentům outdoorové výstroje a výzbroje na světě. Z výrobků
značky, které se staly přímo ikonami ve světě outdooru, jmenujme cestovní a expediční tašku Duffel
Bag. Necelých 50 let od svého vzniku pak uvedla The North Face spolu s firmou Primaloft revoluční
technologii ThermoBall. Materiál se skládá z jednotně oblých, obzvláště jemných svazků mikrovlákna,
které mají efekt objemnosti
a tepelné vlastnosti 600
cuin peří (cuin je označením
jednotky plnivosti peří).
ThermoBall navíc disponuje
vynikající izolační schopností
i za mokrých podmínek,
neboť syntetický materiál si
na rozdíl od peří i při mokru
zachovává stejné tepelné
vlastnosti. ThermoBall spojuje
odkaz zakladatelů značky The
North Face, tedy špičkovou
kvalitu a unikátní styl, který se
odlišuje od dalších výrobců.
Slogan značky „Never Stop
Exploring“ toto spojení ostatně popisuje dokonale.

Zprávy KČT

Klub českých turistů informuje...
Z jednání ústředních orgánů KČT
V období mezi dvěma uzávěrkami Zpráv KČT (od 19. května do
17. července) se konala dvě jednání Vedení KČT a jarní jednání
ústředního výboru KČT.
Druhé jednání Vedení KČT,
konající se dne 23. května, bylo
věnováno především přípravě jednání ústředního výboru KČT (program, materiály, úpravy rozpočtu)
a navazujícím oslavám 130 let KČT.
Vedení KČT přijalo informaci Ing.
Rostislava Kašovského o aktuálním
stavu chat a nemovitostí KČT a také
informaci o přípravě 3. Mezinárodního letního srazu turistů, který se
bude konat 5.–8. září 2019 v Maďarsku v obci Kismáros-Veröce.
Ústřední výbor KČT se sešel
poprvé v novém volebním
období ve dnech 8. a 9. června
v historickém Michnově paláci na

Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT v dubnu a v květnu 2018 schválilo navržená vyznamenání:
Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Eliška Matasová (KČT, odbor Union Cheb)
• Ing. Vlasta Štěpánová (KČT, odbor Loko Ústí nad Labem VT)
Čestné uznání KČT
• Vít Lodr (KČT, odbor Union Cheb)
• Ing. Helena Grafová (KČT, odbor Loko Ústí nad Labem VT)
• Cyrila Punčochářová (KČT, odbor TJ Spartak Přerov)
Čestný odznak KČT
• Karel Bečvář (KČT, odbor Union Cheb)
• Rudolf Kubica (TJ KČT Ostrava-Poruba)
Veřejné uznání I. stupně – čestný odznak V. Náprstka
• Ing. Jan Šafář (KČT, odbor Union Cheb)
Oceněným členům KČT děkujeme za dobrou práci pro KČT a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.
Mojmír Nováček, generální sekretář KČT
Malé Straně v Praze, zapůjčeném
Českou obcí sokolskou. Po
zahájení jednání předsedou Mgr.

Vratislavem Chvátalem ÚV schválil
program a zápis z minulého jednání. Pak proběhla kontrola úkolů

Kompletní nabídka sortimentu renomovaného prodejce outdoorového
vybavení na https://www.thenorthface.cz

Anketní lístek – vyhrajte s časopisem Turista

Partnerem časopisu Turista 8–9/2018 je společnost The North Face.

Soutěžní otázka pro čtenáře Turisty
Co má připomínat logo The North Face?
a) severní stěnu hory Eiger;
b) žulový masiv Half Dome v národním parku Yosemite;
c) psí boudu na zahradě domu zakladatele značky Douglase Tompkinse.
Za správně zodpovězenou otázku máte možnost získat tyto tři hodnotné ceny:
1. batoh The North Face; 2. ledvinka The North Face; 3. peněženka The North Face.
Adresa + e-mail odesílatele:

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU
A TAJENKA KŘÍŽOVKY:
......................................................
......................................................
......................................................

..................................................................................................

Tajenka křížovky:

..................................................................................................

......................................................

Večerní jednání ÚV KČT v Michnově paláci v Praze (foto: Mojmír Nováček)
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Zprávy KČT
z předchozích jednání. V dalším
programu se ÚV KČT věnoval
výsledku celostátní konference
a úkolům, které byly v usnesení či
vyplynuly z diskuze. Nato navázala
úprava organizačního a jednacího
řádu ÚV KČT a schválení složení
rad a předsedů sekcí ÚV KČT.
Nově byly vytvořeny sekce vodní
turistiky s předsedou Petrem Teringlem, sekce turistických závodů
s předsedou Ing. Zdeňkem Vejrostou a sekce moderních pěších
tras s předsedkyní Ing. Zdeňkou
Šrédlovou. Dále ÚV schválil změnu
na pozici generálního sekretáře
KČT. V sobotním programu schválil ÚV následující významné akce
KČT na rok 2019:
• 25.–27. 1., 25. Zimní táboření
u chaty Maxe Švabinského,
Kozlov;
• 14.–17. 2., 16. Český zimní sraz
turistů, Police nad Metují;
• 23. 2., 50. Zimní sraz turistů na
Skurečené;
• 1.–2. 6., 1. Setkání čtenářů časopisu Turista, Čeřínek;
• 5.–8. 9., 3. Mezinárodní letní sraz
turistů, Maďarsko, Kismáros;
• 27.–29. 9., 50. Jede Kudrna
okolo Brna;
• 15.–17. 11., 48. Za posledním
puchýřem, Olomouc;
• Oslava 130 let časopisu Turista.
ÚV schválil také přípravu kalendáře akcí na rok 2019. V dalším
programu byla přijata informace
o stavu chat a nemovitostí a Ing.
Rostislavu Kašovskému bylo
poděkováno za pečlivé vedení
této agendy. Blok ekonomických

Zprávy KČT
informací uvedl dr. Jan Eichler
a konstatoval, že rozpočet KČT
se daří držet jako přebytkový.
Dále byly schváleny pokyny
pro čerpání dotací v roce 2018
a výroční zpráva KČT za rok 2017.
Bc. Zbyněk Báča seznámil členy
ÚV s možností získávání dotací
z EU v rámci přeshraniční spolupráce v Euroregionech. Dále ÚV
schválil dvě nové směrnice – ORG
8/2018 o implementaci evropské
směrnice GDPR v KČT a ZNAČ
9/2018 o zřizování značených tras
metodikou KČT. V závěru jednání
ÚV schválil navržená vyznamenání,
vzal na vědomí stav registrací
odborů dle občanského zákoníku
a počty TOP členů KČT (73 členů)
a společných členů KČT-Alpenverein (399 členů k 1. červnu 2018).
Třetí zasedání Vedení KČT se
konalo 15. července v Praze. Na
začátku jednání proběhla obsáhlá
kontrola hlavních úkolů roku 2018,
úkolů z předchozích jednání, z ÚV
a z diskuze na celostátní konferenci. Dále byl prostor věnován
úpravám jednacího řádu Vedení
KČT, byla vzata na vědomí jednání
předsedy KČT Mgr. Vratislava
Chvátala (celkem 22 jednání od
minulého zasedání Vedení KČT)
a Vedení se seznámilo také s dopisem KČT Lysá hora Ostravice
na podporu Bezručovy chaty.
V ekonomickém bloku Vedení
KČT vzalo na vědomí stav plnění
rozpočtu KČT a schválilo rozdělení
dotací na provoz oblastí a na akce
a materiál oddílům TOM. Dále se
Vedení zabývalo připomínkami
k průběhu oslav a rozpočtem
oslav, který je přebytkový. Na

závěr jednání členové Vedení naplánovali své návštěvy na letních
táborech TOM, vzali na vědomí
informaci o přípravě projektu
Hřebenovka v Královéhradeckém
a Pardubickém kraji a jednání
Rady Síně slávy české turistiky.
Mojmír Nováček, dosluhující
generální sekretář KČT
Nový generální sekretář KČT
JUDr. Petr Hrubec

Skupina oceněných: zleva starosta města Havlíčkův Brod Mgr. Jan Tecl, předsedkyně odboru Havlíčkův Brod Jaroslava Kohoutová,
Karel Koutný, Věra Dymáčková, Jozef Hreha a Ing. Jaroslav Šlechta, předseda oblasti Vysočina (foto: Lenka Žáková)

Od 1. srpna působí v ústředním
sekretariátu KČT nový generální
sekretář KČT – JUDr. Petr Hrubec.
Ten v této funkci střídá Ing.
Mojmíra Nováčka, který stál v čele
ústředního sekretariátu od roku
2010. JUDr. Petr Hrubec (roč.
1959) pochází z Prahy a v začátku
své kariéry působil v několika
sportovních organizacích, později
jako konzul na velvyslanectví ve
Washingtonu, 7 let jako generální
sekretář Českého olympijského
výboru, připravoval Mistrovství
světa v ledním hokeji 2015 a před

nástupem do KČT působil jako
vedoucí oddělení v odboru sportu
MŠMT. Do KČT nastoupil v roce
2017 a na postu generálního sekretáře se chce věnovat stabilizaci
pracovního týmu ústředního sekretariátu, spolupráci s oblastmi,
zaměřit se na využití sociálních
sítí při získávání nových členů,
usilovat o kompenzaci za chaty
KČT a dokončit registraci změn
odborů a oblastí ve spolkovém
rejstříku. Ing. Mojmír Nováček zůstává mezi pracovníky ústředního
sekretariátu i nadále jako zástupce generálního sekretáře.
Ing. Mojmír Nováček
Turisté z Vysočiny také oslavovali
Dne 13. června 2018 se sešel výbor KČT, oblast Vysočina v gotické síni města Jihlavy s předsedy
odborů KČT, se starým výborem
KČT, oblast Vysočina, se členy

staré a nové kontrolní komise,
s vedoucími značkařských obvodů a s významnými podporovateli
KČT. Nad tímto setkáním převzal
záštitu jihlavský primátor PaedDr.
Rudolf Chloupek. Po krásném
pěveckém vystoupení studentek
LŠU Jihlava Agáty Sedlákové
a Michaely Houzarové v doprovodu paní ředitelky Dany Fučíkové
se ujal slova předseda oblasti
Ing. Jaroslav Šlechta, který připomněl 130. výročí založení KČT
a poděkoval všem přítomným za
jejich obětavou práci v Klubu. Po
krátkých vřelých vystoupeních
významných hostů byly z rukou
předsedy a místopředsedkyně
KČT, oblast Vysočina předány
medaile a diplomy. Bylo nám
velkou ctí a potěšením tímto
poděkovat za podporu KČT
hejtmanovi Kraje Vysočina MUDr.
Jiřímu Běhounkovi, náměstkyni

hejtmana Ing. Janě Fischerové,
CSc., zastupitelce Kraje Vysočina
RNDr. Marii Kružíkové, primátorovi Jihlavy PaedDr. Rudolfu
Chloupkovi, bývalému primátorovi Ing. Jaroslavu Vymazalovi,
řediteli Vysočina Tourism Ing.
Tomáši Čihákovi a starostům MÚ
v Humpolci Mgr. Jiřímu Kučerovi,
MÚ v Havlíčkově Brodě Mgr. Janu
Teclovi, MÚ v Měříně Ing. Jiřímu
Servítovi, předsedům odborů,
vedoucím značkařům, členům
oblastního výboru a členům kontrolní komise. Po předání ocenění
si všichni přítomní při malém
rautu vyměňovali své poznatky
v družných hovorech. Oblastní
výbor KČT Vysočina chce touto
cestou poděkovat i všem členům
KČT v oblasti Vysočina za jejich
aktivní činnost.
Mgr. Marie Vincencová
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