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Vydává ústředí Klubu českých turistů
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ÚVODNÍK
SLEVY ČD V ROCE
2020
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
HOLIDAYWORLD &
REGION WORLD
PĚŠÍ TRASY - NOVĚ
VEŘEJNÉ SBÍRKY KČT
RŮZNÉ

dostává se k vám první číslo Zpravodaje KČT, od
jehož zřízení si slibujeme kvalitnější informovanost
turistických

oblastí,

ale

především

turistických

odborů. Členové KČT si často stěžují, že se k nim
důležité informace nedostávají. Společně se zřízením
nových emailových adres oblastí a odborů, jejichž
spuštění se připravuje v tomto roce, bude tak každý
odbor

KČT

jednoduše

informován

o

důležitých

klubových věcech. Máme tím na mysli především
informace týkající se

ekonomické oblasti (dotační

žádosti, termíny pro podání a vyúčtování dotací),
organizačních záležitostí (školení, srazy, konference,
významné akce) a další věcí, o kterých si myslíme, že
byste měli vědět. Samozřejmě, že nás zajímá i váš
názor na toto nové informační médium.
Názory a připomínky nám můžete posílat na email:
baca@kct.cz. Přeji vám podnětné čtení.
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Slevy pro členy KČT
Nabídka produktů ČD za zvýhodněné ceny
členům Klubu českých turistů pro rok 2020
In-karta IN 25 s platností 1 rok
Hlavní výhody:
· 25 % sleva na jednosměrné jízdenky ve vlacích
ČD v rámci ČR
· 25 % sleva na traťové jízdenky
· Sleva na většinu mezinárodních jízdenek
Běžná cena IN 25% - 450 Kč
Cena pro členy KČT: 350 Kč

Úhrada členských
příspěvků do 31. 1. 2020
Nezapomeňte, že členské příspěvky by měly být

In-karta IN 50 a IN50 D s platností 1 rok

uhrazeny

Hlavní výhody:

členských příspěvků přiděláváte práci vašim

· 50 % sleva na jednosměrné jízdenky ve vlacích

kolegům

ČD v rámci ČR

úhradu členských příspěvků na starosti.

do
v

31.

1.

odboru,

2020.
kteří

Pozdní
mají

úhradou

registraci

a

· 50 % sleva na traťové jízdenky
· Sleva na většinu mezinárodních jízdenek
Běžná cena IN 50% - 2990 Kč
Cena pro členy KČT: 2 699 Kč
Běžná cena IN50 D: 550 Kč
Cena pro členy KČT (důchodce): 390 Kč
K získání kteréhokoliv druhu In-karty
je třeba:
Vyplnit Žádost o In-kartu (k dostání na
pokladnách ČD).
Vyplněnou žádost spolu s fotografií
průkazového formátu při současném předložení
členské karty Klubu českých turistů odevzdat
v pokladnách ČD.
Pořízení nové karty nebo dokoupení aplikace je
možní pouze na pokladních ČD (nikoli na eshopu ČD).
Nabídka je platná od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Nabídku je možné zveřejnit pouze členům KČT.

HOLIDAY WORLD &
REGION WORLD
Dovolte

nám,

pozvat

vás

na

29.

ročník

mezinárodních veletrhů cestovního ruchu a
regionální

turistiky,

který

se

uskuteční

v

termínu 13. 2 - 16. 2. 2020. Nově v areálu PVA
EXPO Letňany. Mezinárodní veletrh cestovního
ruchu

HOLIDAY

nejvýznamnější

akci

veletrhu

opět

turistické

centrály

WORLD
v

České

nebudou

patří

republice.

chybět

evropských

mezi
Na

národní

zemí,

ale

i

vzdálených destinací, jako Ameriky, Asie nebo
Afriky. Na turistické zážitky vás budou lákat
regiony České republiky, desítky cestovních
kanceláří a agentur. Svůj stánek zde bude mít i
Klub

českých

turistů

(číslo

stánku

2C11).

Veletrh HOLIDAY WORLD byl opět rozdělen na
dny pro odbornou veřejnost (čtvrtek a pátek) a
dny pro laickou veřejnost (sobota a neděle).
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Členové KČT budou mít po předložení platného

·odpočinková - vede mimo ruch dopravy a

členského průkazu vstup na veletrh v neděli

průmyslu (neměl by být slyšet trvalý ruch např.

16.února zdarma. Otevírací doba od 9.30 –

z dálnice, železničního koridoru či z výrobní

15.00 hod.

fabriky, pouze zpěv ptáků, svist větru, šustění
listí na stromech a bez rušivých výhledů (např.

Modernizace a
certifikace pěších tras v
regionech

komíny elektrárny, dráty vysokého napětí v

Na základě jednání 6. ÚV a 19. V KČT se na vás

napojení na veřejnou dopravu či možnost

obracíme

parkování, u vícedenních tras také ubytování.

s

prosbou

o

spolupráci

při

blízkosti trasy);
·poskytovat

zázemí

-

možnost

občerstvení,

lavičky či přístřešky pro odpočinek po cestě,

vytipovávání tras pro modernizaci a certifikaci
tras ve vašich oblastech.
Cílem modernizace pěších tras je:
· odstranění nebezpečných souběhů pěších tras
s frekventovanými silnicemi a cyklotrasami a
jejich přeložení na vhodnější lesní či polní cesty;
· hledání alternativ ke stávajícím málo
zajímavým trasám např. obejitím dlouhých
rovných asfaltových úseků v lese.
Cílem certifikace
pěších tras je vytipování stávajících atraktivních
pěších tras, jednodenních či vícedenních, které
splní požadovaná kritéria. Certifikovaná trasa
musí být:
· pohodlná - maximalizace přírodního povrchu,
minimalizace tvrdého (asfaltového, betonového,
dlážděného) povrchu;
·bezpečná - minimalizace souběhu pěší trasy se
silnicí a cyklotrasou, bez rizika pádu ze srázu;
·bezchybně značená - aby bylo možné trasu
projít i bez mapy;
·zajímavá/poučná - vede atraktivní přírodní
krajinou (skály, řeky, jezera, památné stromy,
rašeliniště, stromová alej, daleké výhledy atd.)
či kolem zajímavých historických památek
(hrady, zámky, kostely, boží muka, historická
centra měst a obcí, muzea atd.);

Při vytipování nemusíte trasy hodnotit v terénu,
pouze na základě osobní zkušenosti posoudit,
zda by vybraná trasa mohla daná kritéria splnit.
Vlastní hodnocení provede sekce MPT.
Dále se na vás obracíme s prosbou, zda ve
svých oblastech nemáte dobrovolníky, zejména
z

řad

značkařů,

které

by

problematika

modernizace a certifikace pěších tras zajímala
a chtěli by se zapojit do fyzické realizace, tj.
hodnocení trasy
v

terénu,

projednávání

záměru

se

samosprávami a vlastníky apod.
Své návrhy zasílejte prosím elektronicky na email zdenka.sredlova@gmail.com

2020_01

STR. 4

Dvě veřejné sbírky na chaty KČT
Jiráskova chata:
Jiráskova chata je jedním z nejvýznamnějších
objektů KČT. byla postavena v roce 1923
podle

plánů

architekta

Jurkoviče

v

Dobrošově na Náchodsku a v současné době
se chystá na zásadní revitalizaci. Přestavba
má chatě po sto letech vrátit Jurkovičův
odkaz a vdechnout jí nový život. Přispějte na
modernizaci Jiráskovy chaty a zapojte se do
sbírkové akce nebo zašlete libovolnou částku
na transparentní účet: 285648352/0300.
Turistická chata Prachov:
Turistická chata Prachov leží na Zlaté stezce
Českého ráje. Díky atraktivní poloze u vstupu
do

Prachovských

letním

skal

místem.

je

Na

vyhledáváným

dokončení

její

rekonstrukce právě probíhá sbírka. S její
pomocí

bude

zrekonstruovány

dokončeno
další

pokoje,

zateplení,
instalována

nádrž na dešťovou vodu. Podpořte sbírkové
konto chaty Prachov: 115-9887470207/0100.

Anketa "Rozhledna roku"
Dovolujeme si Vám oznámit, že byl právě
vyhlášen již 6. ročník ankety ROZHLEDNA
ROKU 2019. Prosíme Vás tímto, zdali byste
tuto

anketu

mohli

zveřejnit

ve

Vašem

regionu, a to jakýmkoliv způsobem. Buď na
Vašich webových stránkách či letáčky nebo
popř. obojí a propagovali tak velmi populární
anketu.Hlasuje se prostřednictvím odkazu na
našich

webových

stránkách

http://kpr.kvalitne.cz, a to do 29.2.2020.

Vylosovaní hlasující obdrží hezké věcné
ceny. Děkujeme a přejeme hodně zdraví.
Za Klub přátel rozhleden, z.s.
Jaroslav Fábera, předseda a jednatel

