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Ve dnech 28. března – 28. dubna 2020 se konala první
celostátní konference KČT po internetu. S  ohledem
na vyhlášení nouzového stavu kvůli možnosti nákazy
COVID-19 nebylo možné uskutečnit řádné zasedání v
Praze. Z  důvodu nutnosti schválení zejména zprávy o
činnosti, hospodaření v roce 2019, návrhu rozpočtu
na rok 2020 a výše členských příspěvků na rok 2021,
bylo nutné znát názor 73 delegátů ze všech oblastí.
Proto Vedení KČT, s  odkazem na článek 36 Stanov
KČT, svolalo celostátní konferenci tzv. mimo své
jednání. Článek 36 umožňuje rozhodovat ve všech
orgánech s  využitím technických prostředků, jakým
je např. internet. Zvolení delegáti oblastí obdrželi
pozvánku a program 30 dní před závěrečným
hlasováním a dne 9. dubna  2020    obdrželi e-mailem 
materiály, které bylo třeba schválit, a pak také
materiály, které měli vzít na vědomí. Na prostudování     
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Po chatách KČT
Ústředí KČT připravilo pro aktivní turisty
nabídku s názvem "Po chatách KČT". Tato
nabídka se dělí na dvě části.
"Na kole po chatách KČT"
"Pěšky po chatách KČT"   
Originalita nabídky spočívá v možnosti
zajistit si z jednoho místa nocleh  a stravování
na chatách, které jsou v nabídce obou
programů. Na kole si můžete libovolně
propojit tyto chaty. Chata Pláně pod
Ještědem, Turistická chata Prachov, Vosecká
bouda, Chata pod Studničnou, Jiráskova chata
na Dobrošově, Chata na Čiháku. 
Pro váš pěší výlet si můžete vybrat z nabídky
Vosecké boudy, Brádlerových bud, Chaty
Výrovka a Chaty pod Studničnou. 
Objednávku obou programů najdete na webu
KČT. Zde najdete základní informace a
rezervační formulář. Ve formuláři jsou u
každé chaty uvedeny ceny za nocleh a
stravování. Vámi zvolenou cestu si navolíte
do formuláře a odešlete. Následně se vám
ozveme s informací o zajištění, či nezajištění
noclehů. V druhém případě vám nabídneme
jinou variantu vašeho turistického výletu. 
S chataři  se podařilo domluvit slevu na
ubytování, takže vás cena ubytování na vámi
zvolené trase vyjde levněji než kdybyste si
objednávali každý nocleh zvlášť. Dále můžete
využít slevy za ubytování, na kterou máte jako
členové KČT nárok. Dalším zajímavým
benefitem je balíček pojištění od Pojišťovny
VZP, a. s., (PVZP) „Český turista“, který
obsahuje nejenom úrazové pojištění a
pojištění odpovědnosti, ale i spoustu dalších
vychytávek, které se na cestách můžou hodit.
Konkrétní informace o akcích najdete na: 
https://kct.cz/na-kole-po-chatach-kct
https://kct.cz/pesky-po-chatach-kct
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materiálů měli čas od 9. – 28. dubna 2020. Do
28. 4. do 12.00 hod. měli zaslat své hlasovací
tabulky. A nutno říci, že nadpoloviční většina
delegátů pochopila mimořádnost situace a
schválila připravené materiály. 
Usnesení celostátní konference a schválené
materiály najdete v datovém skladu. 

Turistický půllitřík
Vážení přátele turistiky,
velice děkujeme za příznivý ohlas na nové
turistické půllitříky, o kterých jsme
informovali na facebooku Klubu českých
turistů. Během tří dnů objednávky předčily
očekávání a budeme muset vyrobit další sérii,
což nás moc těší! Cena půllitříku je 250 Kč +
poštovné (130 Kč - balík na poštu nebo 170 Kč
- balík na dobírku).

https://www.pvzp.cz/cs/produkty/cestovni-pojisteni/cesky-turista/
https://kct.cz/na-kole-po-chatach-kct
https://kct.cz/pesky-po-chatach-kct
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Pokud si chcete půllitřík objednat, máte tyto
možnosti. 
Pro zaslání poštou  zašlete váš požadavek na
hruza@kct.cz. Pro osobní    odběr      potvrďte
místo vyzvednutí - Roman Hrůza, Klinika
Axon, Marie Cibulkové 15, Praha 4 (kousek od
metra Vyšehrad). 
Druhé místo pro osobní odběr: 
Ústředí KČT, p. Zbyněk Báča - Revoluční
1056/8a, Praha 1   (kousek od OC Palladium,
metro Náměstí Republiky). Čas převzetí na
obou místech od 10 do 16 hodin.
Platba -  zašlete prosím částku (1 ks půllitřík
250 Kč + příslušná výše poštovného, viz výše)
na    účet   číslo   107-9571350267/0100    (KB)
+ uveďte variabilní symbol, který přijde  
 každému z vás na  email.

Vznikla fotobanka
KČT
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás
informovali o úmyslu vytvoření fotobanky pro
potřeby členů KČT. Tato fotobanka během
měsíce dubna vznikla a v současné době je
naplňována fotografiemi, které vlastní ústředí
KČT. Samozřejmě, že přivítáme další
fotografie od našich členů.
Fotobanka bude přístupná členům KČT, kteří
požádají o přístup. Ten bude žadateli udělen
na určité období.
Vkládání fotografií bude možné dvěma
způsoby. Klasické poslání fotografií např.
přes úschovnu.cz. Dalším způsobem bude
sdílení. Prostřednictvím nově zřízených účtů
(emailových adres KČT) je možné galerii
vašich fotografií sdílet pomocí aplikace
google disk. Na váš google disk nahrajete vaše
fotografie a nasdílíte je pracovníkovi KČT
prostřednictvím emailové adresy
baca@kct.cz. Zbyněk Báča, který spravuje
databázi fotografií, následně vaše fotografie
nasdílí do fotobanky KČT.
Pomyslnou vadou na kráse celé akce je
nutnost vašeho souhlasu s tím, že fotky
budou používány KČT k nekomerčnímu
použití.  Souhlas lze samozřejmě kdykoli
zrušit a vámi dodané fotografie budou z
fotobanky smazány.

Nabídka map pro akce
odborů KČT
Společnost Trasa, s r.o. nabízí mapy pro akce
odborů KČT. Jde o mapy na jednorázové
použití, které mohou organizátoři rozdávat na
svých akcích.
Na mapách mohou být vyznačeny trasy
pochodu nebo cyklojízdy, kontroly atd. Mapy
obsahují hlavičku s  názvem akce, měřítkem a
jednoduchou legendou a dále loga společností
Trasa a KČT. Do map je také možné umístit i
další informace o akci nebo grafické prvky na
přání pořadatelů. Mapy jsou vytvořeny ze
standardních  dat  KČT  v  měřítku   1 : 50 000  



Po uzávěrce
Od 11. 5. 2020 vláda uvolnila možnost konání
veřejných akcí do počtu 100 osob. 
Prosíme pořadatele akcí, aby zvážili, zda
jsou schopni tyto podmínky splnit. 
Pokud se rozhodnou, že akci uspořádají, rádi
jim na webu   a Facebooku KČT dáme
prostor. K  zveřejnění potřebujeme jednak
informaci o konání akce a jednak
„turistickou“ fotografii, ať už z  minulého
ročníku akce či z  činnosti odboru/oblasti,
který/á akci pořádá.
Usnesení vlády č. 490, které stanoví
podmínky, za kterých je akci možné
uspořádat najdete na našem webu.  

 https://1url.cz/UzEt2

nebo podrobnějším, ve formátu A4 nebo A5,
podle rozsahu akce. Data jsou dodávána
v  elektronické podobě, aby si pořadatelé
mohli vytisknout potřebný počet map podle
počtu účastníků akce. Tyto mapy společnost
Trasa nabízí za vstřícné ceny dostupné i pro
organizátory akcí s malým počtem účastníků.
Podrobnější informace získáte na adrese
trasa@trasa.cz nebo na telefonním čísle
736 754 111. 
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Pláně pod Ještědem: v současné chvíli
prodáváme občerstvení přes výdejní okénko. 
Otevírací doba: 
Pátek: 11.00 - 18.00 hod. 
Sobota: 11.00 - 18.00 hod.
Neděle: 11.00 - 17.00 hod.
Turistická chata Prachov: na Prachově
máme v provozu výdejní okénko.
Podrobnější informace na našem facebooku.  
https://www.facebook.com/TuristickaChataPrachov/
Chata Výrovka: na Výrovce okénko funguje.
Informace posíláme vždy na stránky
facebook. 
https://www.facebook.com/ChataVyrovkaPecpodSnezkou/

Chata Skalka: chata Skalka otevřena pátek
až neděle, přes týden příležitostně na
zazvonění
Bezručova chata na Lysé hoře: otevřeno
výdejní okénko 8:00 - 17:00 hod.
Jiráskova chata na Dobrošově: od 1. května
otevíráme výdejní okénko. Výdejní okénko
bude otevřené za hezkého počasí, o
víkendech a ve svátek od 11:00 do 17:00 hod.
Pro aktuální informace sledujte náš web a
facebook. 
 Turistická chata Čihák: v současné době se
snažíme podávat občerstvení přes okénko.
Stačí zazvonit. Připravujeme se na otevření
venkovní zahrádky od 11.5. Vypadá to, že by
to mohlo být už i na víkend 8.-10.května.

Aktuální provozní
doba chat KČT ke dni
1. 5. 2020
Pro vaši informovanost  jsme oslovili všechny
chataře, kteří se starají o chaty KČT. Snažili
jsme se shromáždit informace o současném
provozu na chatách KČT. Pokud budete
plánovat v nejbližších dnech výlet, mohou se
vám tyto informace hodit. 

https://1url.cz/UzEt2
https://www.facebook.com/TuristickaChataPrachov/
https://www.facebook.com/ChataVyrovkaPecpodSnezkou/

