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Klub českých turistů informuje...
Vyšla reedice ročenky „Padesát
let Klubu československých
turistů 1888–1938“

Ocenění a vyznamenání

Ústřední výbor KČT schválil dne 9. června 2018 navržená vyznamenání:
Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Václav Nič (KČT, odbor Děčín)
• Bohumír Boruta (KČT, odbor Tramp Bohumín)
• Mgr. Hana Mocňáková (KČT, odbor Orlová-Lutyně)
• Mgr. Eva Vilhelmová (KČT, odbor Orlová-Lutyně)
• Jiří Vilhelm st. (KČT, odbor Orlová-Lutyně)
• Růžena Holeňová (KČT, odbor Hodslavice)
• Dana Sulovská (KČT, odbor Hodslavice)
• Mgr. Ludmila Bártová (KČT, odbor Bílovec)
• Josef Bárta (KČT, odbor Bílovec)
• Ilona Jaglová (KČT, odbor Krásné Pole Ostrava)
Čestné uznání KČT
• Mgr. Milan Linhart (KČT, odbor Zrakově postižených Ostrava)

Ke 130. výročí svého založení
vydal Klub českých turistů reedici
ročenky vydané KČST v roce
1938. Tato historická ročenka je
komplexním zhodnocením činnosti KČT a později KČST v prvních 50 letech existence klubu
a dodnes se jedná o cenný zdroj
zajímavých informací. Reedice
byla připravena k tisku technologií skenování, tzn. že byla vydána
v nezměněné grafické úpravě vč.
příloh. Před původní text z roku
1938 jsme zařadili 24 barevných
stránek o současném KČT a jeho
programu a příspěvek čestného
předsedy KČT, ve kterém zmiňuje
některé rozdíly v podmínkách
a zaměření činnosti původního
a současného klubu. Smyslem
vydání publikace není navázat na
rok 1938 a zhodnotit činnost KČT
až do současnosti, ale seznámit
čtenáře s bohatým programem
a průkopnickými aktivitami našich
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Veřejné uznání I. stupně – čestný odznak V. Náprstka
• Libuše Kuchtová (KČT, odbor START Český Krumlov)
Oceněným členům KČT děkujeme za dobrou práci pro KČT a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.
Mojmír Nováček, generální sekretář KČT
předchůdců. Publikace má formát
A5 s celkem 256 stranami a všité
přílohy. Za 120 Kč je k zakoupení
v Infocentru KČT na Fügnerově
náměstí v Praze. S příplatkem za
poštovné ji lze objednat k zaslání
poštou.
Vratislav Chvátal,
předseda KČT
XVI. Letní turistický
sraz Sokolov 2018
XVI. Letní turistický sraz Sokolov
2018 se povedl skutečně náramně. Původně hrozivě malou
statistiku předem registrovaných
účastníků (do konce května jich
bylo jen 194 a do konce června
210) vylepšily počty příchozích
v jednotlivých hlavních srazových

dnech. Od čtvrtka do neděle se
k předem registrovaným připojilo
kolem 130 evidovaných turistů
denně (podle zaběhlých pravidel
se započítávají i pořadatelé)
a v součtu všichni absolvovali
přibližně 1280 turistických dnů.
Historicky první celotýdenní turistická akce KČT nabídla program
pěší, cyklo- i vodácké turistiky na
území Karlovarského kraje. A to
jak jinak než pod heslem „Jeden
den nestačí“. Účastníci pozitivně
hodnotili možnost přechodu mezi
jednotlivými druhy turistiky v průběhu srazu, převoz zavazadel
při etapové části akce, možnost
úschovny kol a zavazadel, zajištěné ubytování i velmi dobrou
kuchyni a pěkné prostředí ve

Ze startu pochodu (foto: archiv pořadatele)

Scéna restaurantu Městského
domu kultury (MDK) v Sokolově.
Turistický program srazových
dnů navíc doplnily doprovodné
akce. Ještě před začátkem jsme
v prostorách Muzea Sokolov
instalovali malou výstavu „Krajina
značek“ od Stéphana Corberta
a ve foyer MDK Sokolov výstavu
„Žijeme turistikou“, která prezentovala činnost odborů v oblasti za
posledních 15 let. Slavnostní zahájení XVI. Letního turistického srazu
proběhlo ve středu 4. července
na Starém náměstí v Sokolově za
účasti zástupců Karlovarského kraje, vedení města, vedení partnerského MDK Sokolov i vedení KČT.
Ve čtvrtek pak turisté ochutnali
výborná archivní vína z Čejkovic,
besedovali s ředitelem Muzea
Sokolov Ing. Michalem Rundem
a v pátek shlédli také „turistický“
film „Kam pánové, kam jdete?“.
Zájmu se těšil i sobotní Turistický

candrbál v MDK Sokolov se
zajímavým tanečním vystoupením; předána byla turistická
ocenění i srazová štafeta turistům
z Duchcova. Akci významně
finančně podpořil Karlovarský
kraj a také MDK Sokolov, který byl
zároveň spolupořadatelem srazu.
Záštitu nad akcí měli Ing. arch.
Vojtěch Franta za Karlovarský kraj
a starosta města Sokolov Bc. Jan
Picka. Společně s ředitelem MDK
Sokolov nám pomohli zajistit
finanční a materiální podmínky
konání akce.
Ladislav Zoubek, vedoucí akce,
předseda OV KČT,
oblast Karlovarský kraj
90 let Riegrovy chaty
na Kozákově
Odbor KČT Semily oslavil 24. června na den přesně 90 let od otevření
Riegrovy chaty na Kozákově. Myš-

lenka uctít poslance říšského sněmu a semilského rodáka Františka
Ladislava Riegra (1818–1903) se
objevila hned po jeho úmrtí, ale
stavbě mohyly na Kozákově nejprve bránil nedostatek finančních
prostředků a později 1. světová
válka. Po vzniku Československé
republiky bylo v roce 1923
rozhodnuto o stavbě chaty, která
byla slavnostně otevřena dne
24. června 1928. V první návštěvní knize najdeme podpisy předsedy KČST, senátora Emanuela
Hrubého i pozdějšího předsedy
JUDr. Pavla Páska. Do roku 1948
byla chata v rukou semilských
turistů, pak střídala majitele, až
se ji podařilo v 90. letech získat
od státu nazpět. Úsilím předsedkyně odboru Zdeňky Markové,
celého odboru i dalších partnerů
byla chata obnovena a opět
slouží turistům. V den oslavy bylo
sice mlhavé a deštivé počasí, ale
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Nově postavená chata na Vsackém Cábu (foto: archiv majitele chaty)

Riegrova chata na Kozákově (foto: archiv odboru)

v opravené chatě bylo útulno
a celá se naplnila turisty. Zdeňka
Marková uvítala hosty a uvedla
hlavní bod programu oslavy –
křest knihy Kozákov – příběh hory,
na které se podílela řada místních
autorů pod vedením Slavomíra
Římana.
Za ústředí KČT
Mojmír Nováček
90 let chaty na Vsackém Cábu
Necelý týden po Riegrově chatě
byla – dne 29. června 1928 –
otevřena nová turistická chata na
Vsackém Cábu u Vsetína. K položení jejího základního kamene
došlo dne 21. srpna 1927 a již za
necelý rok byla chata dokončena.
Stavitelem objektu se stal odbor
KČST ve Vsetíně s neúnavným
předsedou PhMr. Karlem Puszkai-

lerem, uvedeným v roce 2017 do
Síně slávy české turistiky. Pro příznivou nadmořskou výšku 800 m
byl u chaty brzy postaven i lyžařský můstek a pravidelně se zde
konaly lyžařské závody – přebory
Valašské župy KČST. Později pak
odbor k chatě vybudoval silnici,
elektrickou přípojku i vodovod.
Po sametové revoluci získal chatu
zpět do vlastnictví odbor KČT
Vsetín, který ji však po několika
letech prodal svému členovi
Igoru Levčovi. Igor Levč chatu
provozoval vstřícně k turistům
a díky dotacím významně rozšířil
stravovací i ubytovací kapacitu.
V současné době má chata nového nájemce, který ji bude dál
provozovat se vstřícností k pěším
turistům, cykloturistům i běžkařům
(viz http://www.vsackycab.cz).

Oslava 90 let od otevření chaty
se konala dne 19. července
v rámci Mezinárodního týdne
turistiky na Valašsku (MTTV).
V jednom z mála deštivých dnů
letošního léta dorazili účastníci
MTTV a další turisté ze Vsetína
k chatě, kde je přivítalo příjemné
občerstvení se skvělým gulášem.
Při vzpomínání na historii chaty
dostali slovo hejtman Zlínského
kraje a senátor Jiří Čunek, místostarostka Vsetína Mgr. Simona
Hlaváčová, generální sekretář
KČT Ing. Mojmír Nováček, předsedkyně KČT, oblast Valašsko-Chřiby Mgr. Libuše Valentová,
předseda KČT, odbor Vsetín
RNDr. Jiří Homolka a majitel chaty Igor Levč. K poslechu účastníkům hrála valašská muzika.
Mojmír Nováček

KČT vyhlásil výběrové řízení na nájemce Bezručovy chaty na Lysé hoře.
Podrobnosti najdete na http://www.kct.cz.
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Vernisáž výstavy KČT Tesla
Jihlava
Nedá se snad ani začít jinak, nežli
významnými výročími letošního
roku – vznik Československé
republiky před sto lety a 130. výročí založení KČT jsou bezesporu

zásadními událostmi v životě
obyvatel Česka, a tedy i turistů.
Mezi těmito výročími, které mají
dopad na celou společnost,
je založení odboru KČT Tesla
Jihlava před 40 lety nevýrazným
počinem pouze do okamžiku,

kdy se začneme ohlížet za jeho
činností. Výbor turistického odboru ctí „okřídlenou“ větu, která
praví, že bez minulosti postrádá
přítomnost smysl, a proto uspořádal retrospektivní výstavu, na
níž veřejnosti představuje aktivity
svého odboru. Slavnostní otevření výstavy, nad kterou převzala
záštitu náměstkyně hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast kultury,
památkové péče, cestovního
ruchu a mezinárodních vztahů
Ing. Jana Fischerová, CSc., proběhlo dne 2. srpna 2018 v 16:00
hodin v sídle Kraje Vysočina.
Zahajovací řeč předsedkyně odboru KČT Tesla Jihlava Ing. Míly
Bradové, která srdečně přivítala
63 účastníků vernisáže, potěšila
přítomné optimismem a družností. Náměstkyně Jana Fischerová
pak ocenila práci odboru KČT
Tesla Jihlava, jenž průběžně dává

Z vernisáže výstavy (foto: František Janeček)
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zájemcům možnost zapojovat se
do připravovaných akcí, a ujistila
turisty o stálé podpoře Kraje
Vysočina. Význam vzniku této
výstavy i veškerých turistických
aktivit zdůraznil i přítomný RNDr.
Miloš Vystrčil, senátor Parlamentu
České republiky. Mgr. Jitka
Korbelová, členka výboru oblasti
KČT Vysočina, vyjádřila radost ze
vzniku souborné výstavy, poděkovala za práci odboru a vyslovila
naději na větší zapojení mladých
lidí do pořádaných akcí. Smíšený
pěvecký sbor Foerster jihlavského Sokola, vedený sbormistrem
Ing. Pavlem Bradou, zazpíval dvě
písně, které podtrhly nevšednost
chvíle a vzdaly poctu letošním
výročím. Pečlivá prohlídka
jednatřiceti panelů s překrásnými fotografiemi a cennými
doprovodnými texty, mapujícími
čtyřicetiletou existenci odboru,
přesvědčila účastníky, že se KČT
Tesla Jihlava právem těší dobré
pověsti; tři velké, každoročně pořádané turistické akce – Teslácký
šotek, Kolem noční Jihlavy po
historických pamětihodnostech
a Novoroční výstup na Šacberk –
se staly „pojmem“. Výstava není
řazena chronologicky, tvůrci Míla
Bradová a František Janeček
položili důraz na nejznámější
akce odboru a snažili se zařadit
fotografie vypovídající o lidech
a době. Pozorný návštěvník
nepřehlédne oddíly s názvem Expedice za poznáním, Vysokohorská turistika, Vánoční vycházky,
Přejezdy Jihlavských vrchů, cyklovýlety, lyžařské výpravy a zájezdy
na celostátní turistické akce. Sa-
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mostatné panely věnovali autoři
značení a značkařům turistických
cest a Zahájení jarní turistické sezony, kterou pořádali v roce 2008
ke 30. výročí založení odboru.
Členové KČT Tesla Jihlava jsou
od vzniku oblasti KČT Vysočina
v roce 1992 zapojeni do práce
ve výboru oblasti a na výstavě
jsou zdokumentovány konkrétní
počiny, kterými se podílejí na
podpoře a sounáležitosti turistických odborů na Vysočině. Ačkoliv
je výstava retrospektivní, všichni
návštěvníci jasně cítili, že činnost
v současnosti osmdesátičlenného odboru KČT Tesla Jihlava není
ukončená – lehkým turistickým
krokem mají našlápnuto do dalších nejméně 40 let.
Míša Svatošová,
KČT Čeřínek Jihlava

záznamníku je 40 Kč + poštovné.
Kontakt a informace získáte na
adrese: Antonín Sosík, Pekařská
2, 785 01 Šternberk; tel.: +420
607 561 682; e-mail: turistika@
kctsternberk.cz; web: http://
www.kctsternberk.cz; FB stránka:
http://www.facebook.com/kctsternberk. Odznak lze započíst
do plnění odznaku Českomoravský turista oblast Morava, pouze
pokud jsou splněna povinná
a volitelná místa; jen pochody do
tohoto odznaku započíst nelze.

Nové turistické oblastní
odznaky

Turisté z KČT, odbor Šternberk
vydávají nový oblastní turistický
odznak Šternbersko. K jeho splnění je potřeba navštívit 6 povinných a 10 volitelných (z celkem
22) míst či absolvovat jeden ze
dvou pochodů konaných tímto
odborem (jedná se o pochody
Jarní putování kolem Ecce Homo
a Šternberský vandr). Cena

Při příležitosti konání pochodu
Za posledním puchýřem vydává
KČT, odbor Semily nový oblastní
odznak Semilsko. Ke splnění
podmínek odznaku je potřeba
navštívit 12 z 37 uvedených
míst. Z těchto 12 míst musí být
alespoň 2 vyhlídky, 1 geologická
zajímavost, 1 technická památka
a 3 místa v Semilech. Cena
záznamníku je 40 Kč + poštovné.
Po splnění podmínek lze odznak

vyzvednout v recepci SC Semily,
TIC Semily nebo poštou na adrese:
Klub českých turistů, odbor Semily,
ul. 3. května 327, 513 01 Semily. Informace získáte též na telefonních

číslech +420 481 621 307,
+420 724 096 226, +420 736
754 587, na e-mailové adrese
kct.semily@seznam.cz anebo na
webových stránkách http://www.

Jan Horáček jubilující

V říjnu letošního roku oslaví své
životní jubileum 85 let bývalý
předseda OKČT Chrastava Jan
Horáček. Po celý život se věnoval
turistice, zastával funkce ve
vedení KČT a byl u zrodu tradice
každoročního zimního pochodu
pro širokou veřejnost Chrastavské
šlápoty a jarního setkávání turistů na Výhledech. Jan Horáček
zůstává stále aktivním turistou,
je místopředsedou odboru a my
čerpáme z jeho zkušeností a znalostí při plánování naší činnosti.
Ze srdce mu přejeme mnoho
zdraví do dalších let.
Turisté OKČT Chrastava
Opustil nás Ladislav Janák,
Mistr turistiky
Ladislav Janák (9. června 1950
– 8. srpna 2018) se věnoval lyžařské turistice a známý byl i jako
obětavý pořadatel dálkových pochodů. Jako člen Pohorské jed-

kct.semily.cz. Tento odznak nelze
započítat do plnění odznaku
Českomoravský turista.
Za Sekci VT PR KČT
Jan Jeňýk Laibl

Rozloučili jsme se s panem
Ing. Ludvíkem Čvandou

noty Radhošť ve Frenštátě pod
Radhoštěm se stal v roce 1983
zakládajícím členem Klubu přátel
Velkého Javorníku. A rovnež on
byl organizátorem nočního přechodu Lysá hora – Velký Javorník.
Později působil v odboru turistiky
ve Valašském Meziříčí, 16 let
byl jeho předsedou a mimo to
zastával i funkci předsedy oblasti
KČT Valašsko. Ladislav Janák byl
vášnivým sběratelem turistických
odznaků a známek, věnoval se ale
i mapování smírčích křížů. V letech 2001 až 2008 byl předsedou
KČT, oblasti Valašsko-Chřiby
a zasloužil se například i o zpracování TTO Flóra a fauna Beskyd.
V dalších letech jej pak plně
zaměstnávalo správcovství rekreačního střediska na Vičanově.
Vzpomeňte na něj s námi.

Opustil nás skromný, přátelský
a za všech okolností zdvořilý
člověk. Ludvík Čanda (4. července
1926 – 4. května 2018) převážnou
část svého aktivního života obětavě věnoval značení turistických tras
a rád do této problematiky zasvěcoval turisty i zájemce z řad veřejnosti. Příprava a tvorba turistických
map se stala jeho velkou zálibou
a jako krajský mapař odváděl
precizní práci, kterou oceňovali
všichni jeho kolegové. Mimo to
byl i respektovaným instruktorem
značení. Mnoho let zastával funkci
předsedy značkařského obvodu
Zlín a předsedy krajské komise
značení. Svůj volný čas rád věnoval
také létání a meteorologii. Ludvík
Čvanda byl nositelem Čestného
odznaku KČT a čestným členem
KČT, oblasti Valašsko-Chřiby.

Mgr. Libuše Valentová, předsedkyně KČT, oblast Valašsko-Chřiby

Mgr. Libuše Valentová, předsedkyně KČT, oblast Valašsko-Chřiby
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Z činnosti turistické mládeže
Kadeti na táboře trosečníků

Na letošním táboře jsme vypluli
na širé moře vstříc dobrodružství.
Počáteční poklidnou plavbu záhy
vystřídala prudká bouře, ve které
jsme postupně přišli o plachty,
stěžně i sebevědomí. Naše neovladatelné lodě pak narazily na
neznámý skalnatý břeh a jen dobrá znalost plavání nám zachránila
život. Prudké vlny příboje nás
později vyplavily na pusté pobřeží, kde jsme zbudovali tábor. Postavili jsme chýše a z vraků jsme
za odlivu zachránili něco zásob,
nějaké zbraně a nářadí. Pak jsme
obratným zacházením s křesadly
zapálili táborový oheň. A abychom přežili, sbírali jsme ovoce,
lovili ryby a naučili se péct chleba. Při průzkumných výpravách
jsme museli překonat husté lesy,
přecházeli jsme záludné bažiny
plné komárů a plavali v prudkých
peřejích divokých řek. Při bojích
s přírodou, domorodci i divokou
zvěří se naše oblečení postupně
měnilo v cáry, na našich tělech se
objevovaly šrámy, rány a puchýře.
Navzájem jsme si pomáhali a dodávali si odvahu. Po celý čas jsme
však z trosek našich lodí stavěli
člun, který by nás odnesl zpět
domů. A potom – když nastal čas
– jsme spustili člun na vodu, nalovili zvěř, natrhali banány, naposledy si zaplavali v průzračné vodě
laguny, vztyčili plachty a vypluli
domů. Jako poklad jsme si odváželi spoustu vzpomínek na čas
prožitý s kamarády a krásný kus
našeho oddílového a táborového
života. Nakonec jsme v pořádku
přistáli v Červeném Kostelci... sice
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soutěž Roztoky hledají talent,
koncert Michala Horáka atd.
Slova chvály se snesla nejen
na organizátory srazu, ale i na
kuchařku a její pomocnice. Všem
zúčastněným děkujeme za prima
atmosféru a podařený týden. Na
37. ročník se příští rok vypravíme
k Hrochům do Chodova.
(za)

Tomíci z ostravské Sedmičky
dobývali zlato na Klondiku

roztrhaní, špinaví a unavení, ale
také zdraví, šťastní a spokojení.
Tak ahoj, námořníci a trosečníci!
Za TOM 19208 Kadet (Červený
Kostelec) admirál Míra Hepnar
(red. kráceno)

Letní sraz tomíků
v Roztokách

Od 5. do 11. srpna proběhl
v Roztokách u Prahy 36. letní
sraz tomíků. I přes opravdu
velké teplo, které začátkem
srpna panovalo, si TOM Nezmaři
z Bílovce, TOM Sojčata ze Žitenic,

TOM Hroši z Chodova, TOM
Lysáci z Malenovic, TOM Kamzík
z Boršic, TOM Azimut z Napajedel
a TOM Myšáci z Kelče týdenní
pobyt ve Středočeském kraji užili.
Čekal je bohatý program – úvodní
velká hra po Roztokách, exkurze
do historické čističky odpadních
vod v Praze-Bubenči, prohlídka
zámku a zámeckého parku ve
Veltrusech, sjíždění slalomového
kanálu na raftech, návštěva ZOO
v Praze-Troji, koupání v Kralupech
nad Vltavou a Libčicích nad
Vltavou, večerní promítání filmů,

Letošní čtrnáctidenní letní tábor
jsme strávili na základně ve
Vršovicích u Raduně. A celý tábor
byl ve znamení tzv. zlaté horečky
na Klondiku. Dvě družiny – Černé
zlato a Zlatky – navštívily na Klondiku tato města a místa: Sitku,
Jeneau, Dyea, Lake Lebarge,
Klondike Gold Fields, Dawson
City, FT. Cudathy, Circle City,
Bonanzu a St. Michael. Družiny
mezi sebou soutěžily v různých
disciplínách – získávaly zlato a dolary, putovaly po okolí vlakem,
účastnily se jarmarku, sbíraly zlato
z hladiny vody, rýžovaly zlato
v potoce, vařily zlatonosné plody
či dobývaly zlato v claimech. S tomíky jsme se vydali do Hradce
nad Moravicí a vyrazili jsme i na
štěrkovnu v Dolním Benešově,

kde jsme si užili jízdy na lodích
a koupání ve vodě. Všech dvacet
účastníků bylo spokojeno a už se
těší na další tábor.
Ivana Černíková – Pusa
TOM 4327 Sedmička
(Ostrava-Poruba)

Na návštěvě u táborníků

Zkraje července jsem navštívila
dva tábory na Vysočině. TOM
Sihasapa z Brna táboří už od roku
1992 u Brťoví a i letos na mírně
svažité louce vyrostlo sedm malovaných tee-pee. Celým týdnem
tábora se proplétala témata ekologie, takže měli Sihasapáci na
nástěnce (kromě velkého malova-

ného hořce) třeba i fotky různých
variant chovu slepic. Netradiční,
ale zajímavé téma. Druhý tábor,
který jsem navštívila, byl tábor
dalšího brněnského oddílu – TOM
Hvězda Severu. Jejich tradiční
tábořiště leželo u vesničky Těchoraz blízko Pelhřimova. Vlála tam
na stožáru vlajka s hořcem a na
táboře pobývalo třicet chlapců
a několik málo děvčat. Tábořiště
si tomíci pod taktovkou Martina
Fišla, koncertního mistra, postupně budují a zkrášlují už více jak
deset let. Kromě hráze a saunovací tůně si příští rok budou moci
užívat nové, prostorné jídelny
s kuchyní. Tu staví jejich oddíloví
„mlaďoši“ během tábora krok za
krokem. Vrtají, stloukají a opalují
prkna... jde jim to „od ruky“ a baví
je to. Děti byly zase ponořeny do
boje s padouchy na planetě Mars.
Společně se však také chystali na
odchod mimo tábor, aby přespali
v divočině. Oba tábory byly pěkné,
uklizené, tiché, schované na
samotě mezi lesy. Všem vedoucím,
instruktorům, paním a slečnám
kuchařkách patří velký dík za to,
že pro malé tomíky takto pěkně
tábory připravili.
Anežka Klabanová
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