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Milí turisté,
srdečně vás zdravím a věřím, že po jarním
„kovidovém kolapsu“ a mnoha karanténních
omezeních volného pohybu, jste v  plné síle vyrazili
do přírody na turistické trasy, akce, výpravy či tábory
a putování. Nejenom náš turistický svět se pozvolna
vrací do normálních kolejí. Pořadatelé letos
zrušených akcí získali časový prostor pro jejich
kvalitní přípravu a eventuální inovaci v  následujícím
roce a přípravy všech nadcházejících turistických
akcí, které COVID19 naštěstí nezastavil, naopak
finišují… Přeji vám proto, abyste rychle nabrali dech
do další práce a přitom si v  maximální míře po celé
léto užívali znovu navrácenou volnost. 
Letní měsíce jsou tradičně více věnovány našim
individuálním akcím a dovoleným a odborovým či
oddílovým aktivitám a méně akcím pro veřejnost. Na
jednu významnou, pořádanou spolu s  naším
nejbližším partnerem - Českou obcí sokolskou – bych    
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ÚV KČT jednal na
Pláních pod Ještědem 
Ve dnech 19. – 20. 6. 2020 jednali členové a
hosté ÚV KČT na chatě KČT na Pláních pod
Ještědem. Po kontrole úkolů z  minulého
zasedání se jednalo především o průběhu
celostátní virtuální konference a o řešení
námětů, které přišly od členů klubu z  e-
mailové diskuse. Dalším důležitým bodem byl
návrh střednědobého plánu záměru rozvoje
KČT v  letech 2021-2025, který bude po
připomínkách členů ÚV KČT znovu předložen
na listopadovém zasedání, a poté rozeslán
všem oblastem k  projednání před celostátní
březnovou konferencí KČT. Diskutovalo se o
modernizaci a certifikaci tras, časopisu
TURISTA, významných akcích na rok 2021, o
přípravě celostátního kalendáře 2021, o stavu
chat a nemovitostí KČT, o soutěži Za historií
turistiky – Chaty I., o rozpočtu na rok 2020, o
informaci z valné hromady společnosti TRASA
a o připravovaném sborníku KČT 2018-2021 a
o dalších bodech programu.

Festival amatérských
turistických filmů a
fotografií
16. – 18. října proběhne ve Vizovicích festival
amatérských turistických filmů a fotografií,
který bude tematicky zaměřený na krásy
Rumunska. Festival má vedle představení
filmů a fotografií ještě další poslání. Tím je
pozvánka na Eurorando 2021, které se bude
konat právě v  Rumunsku, konkrétně
v  rumunském městě Sibiu a jeho krásném
okolí. 
Program festivalu bude rozvržen na dva dny.
V  sobotním dopoledni si každý může zvolit
program dle vlastního uvážení, a to ze tří
nabídek. Turistika po stezce pro vozíčkáře (5
km nebo 7 km), prohlídku muzea slivovice
v  areálu společnosti R. Jelínek, nebo
prohlídku úspěšného pavilonu z  EXPO 2015
v areálu firmy KOMA.
Od 14 hod. proběhne hlavní program v kině
Domu kultury. Festival bude oficiálně zahájen
kulturní vložkou – turistickou písní (jednou?)
a promítáním amatérských filmů natočených
při pěti výpravách KČT Vizovice do Rumunska
pod názvem „ Odkud přišli Valaši“.
Po promítnutí festivalových filmů bude
následovat beseda týkající se nejenom
cestování po Rumunsku, ale i informací o
budoucím Eurorandu 2021. 

2 0 2 0 _ 0 5 S T R .  2

vás ale rád upozornil. Ve dnech 19. – 23.
srpna se v  Duchcově uskuteční celostátní
XVII. Letní turistický sraz Giacoma Casanovy.
Přijeďte a využijte možnost poznat
zajímavosti Duchcova a jeho okolí. Srazu se
můžete zúčastnit třeba jen v  některé dny
podle vašich možností a s  ohledem na
zajímavý a pestrý program, který pro nás
pořadatelé z TJ Sokol Duchcov a KČT Litvínov
připravili. Podrobné informace o této jedné
z  hlavních akcí KČT a ČOS letošního roku
najdete na http://www.letnisraz2020.cz/
Těším se na setkání s  vámi – ve zdraví a
pohodě!
Váš
Vratislav Chvátal, předseda KČT 

Na večer je naplánován potlach s country
kapelou prověřenou z předchozích festivalů.
Součástí večera bude i pokus o turistickou
poezii a turistickou píseň. Beseda bude
obohacena malou soutěží o znalostech
Valašska a Rumunska.
Nedělní program bude od 8. hod. zahájen
túrou po naučné stezce „Vizovické prameny“.
Další zájemci mohou od 10:00 do 16:00 hod.
absolvovat prohlídku zámku ve Vizovicích. 
Za pořadatele
Miloslav Vítek

http://www.letnisraz2020.cz/


Pořiďte si BLESK
EXTRA plný rozhleden
V prodejní síti trafik, čerpacích stanic i
obchodních řetězců se objevil BLESK EXTRA
(tzv. bedekr). Tento speciál vyšel ve
spolupráci s KČT a navazuje na turistické
průvodce minulých let. 
Letos se zaměřuje na nejkrásnější rozhledny
Čech, Moravy a Slezska. Představuje
nejkrásnější vyhlídky, unikátní rozhledny i
památky, včetně zajímavostí, technických
detailů, železničních spojení, tipů pro okolní
výlety a dalších turistických tras.
Česko je zemí turistiky a také rozhleden a
zdejší vyhlídky patří k nejkrásnějším a
nejstarším na světě; proto bude
BEDEKR  reprezentativní, ucelenou a zásadní
sbírkou krás naší země a manuálem pro
všechny poutníky… 
Součástí bedekru jsou letos slevové kupony i
mapa. 

Nabídka turistického
oblečení s logem KČT
KČT navázal spolupráci s  firmou Merchator.
Cílem spolupráce je usnadnění a zjednodušení
objednávky turistického oblečení s  logem
KČT. 
Organizátorům turistických pochodů,
organizátorům zájezdů do zahraničí, lidem,
kteří mají na starosti propagaci KČT, se
nabízí moderní způsob objednání bez
nutnosti skladování zboží. Jednoduchost
spolupráce spočívá v tom, že firma Merchator
zpracovala grafické návrhy různých podob
znaku KČT. Tyto návrhy se vám upravují
podle kritérií, které si zadáte. 
- kategorie (zatím pouze trika, může být
doplněno o další zboží v  případě vašeho
zájmu) 
- určení (pánské, dámské, unisex), 
- barvy (dle vzorníku barev).   
Po zadání kritérií se vám na obrazovce objeví
konkrétní podoba vybraného produktu
doplněného logem KČT, který si můžete díky
e - shopu firmy Merchator okamžitě objednat. 
Pokud by vám zpracované grafické návrhy
loga KČT nevyhovovaly, obraťte se na
pracovníka sekretariátu Z. Báču
(baca@kct.cz), se kterým se můžete domluvit
na zpracování vašeho návrhu, který byste
chtěli vytisknout na vybrané oblečení. Váš
grafický návrh pak bude součástí nabídky,
takže ho budete moci kdykoli využít pro
případné další objednávky. Firma Merchator
nabízí i možnost tzv. individualizace triček
Takže je možné si nechat vyrobit trička
s  názvem odboru a nebo i s  vlastním jménem.
Každý nový design je ovšem zpoplatněn. 
Odkaz na nabídku s logem KČT najdete na:
https://1url.cz/kz3AT
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KČT se zapojil do
kampaně #nejsem
prase
Ekologická kampaň #nejsemprase reaguje na
zvýšený zájem o tuzemské dovolené, které
bude většina obyvatel ČR trávit doma. „Už teď
se do přírody hrnou davy zkušených i
svátečních turistů a někteří z nich to tam
dokážou pořádně zaprasit. Iniciativa
#nejsemprase dá všem výletníkům tipy, jak se
chovat, abychom to v přírodě brzy neměli jako
v chlívku“, uvádějí organizátoři na svém
webu.  Klub českých turistů se připojil
k  tomuto projektu a pro propagaci této akce
nabídnul svůj web a facebookové stránky. I
přesto, že podobných kampaní probíhají v naší
zemi desítky ročně a zdálo by se, že veřejnost
je přesycena těmito aktivitami, kampaň je
mediálně velice úspěšná a například jen na
facebooku  KČT zasáhla  přes

KČT v pořadu "Sama
doma"
Zástupci KČT se v  červnu dvakrát objevili
v pořadu České televize „Sama doma“. V úterý
26. 6 předseda KČT Vratislav Chvátal a
pracovník sekretariátu Zbyněk Báča hovořili o
novém klubovém projektu s  názvem „Po
chatách KČT“. V   osmiminutové reportáži se
oba aktéři dále rozhovořili o klubových
chatách a jejich možném využití pro letošní
dovolenou.
Ve čtvrtek 28. 6 pak generální sekretář KČT
Petr Hrubec a certifikátorka první pěší
certifkované trasy v ČR Petra Jiroudková
diváky seznámili s nejstarší vyznačenou
turistickou trasou. Petra Jiroudková divákům
vysvětlila, co znamená certifikovaná pěší
trasa, jaké jsou podmínky pro získání
certifikace a pozvala diváky na první
certifikovanou pěší trasu Stezky podél
Lužnice Toulavou. 
Odkazy na oba pořady najdete na: 
https://1url.cz/jz3Xc
https://1url.cz/lz3X6

600 tisíc návštěvníků. Kampaň pokračovala
navazující akcí s  názvem „Vyčisti chlívek“, ve
které organizátoři nabádali návštěvníky hor,
aby v  prázdninovém týdnu od 4. července do
12. července přiložili ruku k  dílu. Mimo tuto
kampaň vás žádáme, abyste vyčistili místo,
kde se právě nacházíte. Jako odměna má být
dobrý pocit z vykonané práce pro životní
prostředí, ale i fotky a videa pořízená na
úklidové akci, která budou zveřejněna a
stanou se tak součástí iniciativy KČT. 
Úspěch kampaně způsobil zvýšený zájem o
naše facebookové stránky, kdy k  dnešnímu
dni máme téměř 11 tisíc lidí, kteří naše
stránky sledují. Proto nabízíme tento
mediální prostor pro zveřejnění vašich
turistických akcí a zpráv o vaší činnosti.
V  případě vašeho zájmu se obraťte na Zbyňka
Báču (baca@kct.cz).
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Silnější pro život
Klub českých turistů se připojil ke kampani
Českého olympijského výboru, který spustil
letní kampaň „Silnější pro život“.
Jejím cílem je ukázat, že i malými změnami
mohou lidé přispět k posílení svého zdraví.
Kampaní chce ČOV oslovit primárně lidi, kteří
nesportují, a také starší populaci.  „Chceme
tak zasáhnout lidi při jejich běžných
činnostech, kdy mohou udělat něco pro své
zdraví. Snažíme se je přesvědčit, že k posílení
zdraví pomůže i třeba vyjít pár pater po
schodech místo jízdy výtahem," přibližuje
kampaň předseda ČOV Jiří Kejval s tím, že i z
tohoto    důvodu  v    kampani nevystupují
vrcholoví sportovci, ale obyčejní lidé. Kampaň
staví na pěti pilířích, čímž odkazuje k
olympijské symbolice pěti olympijských
kruhů. Vyzývá k aktivnímu způsobu života,
jako je jízda na kole či procházky. Zdůrazňuje
také důležitost každodenního otužování
studenou vodou, pozitivní přístup k životu a
optimismus, dobré a silné přátelské vztahy a
v neposlední řadě kvalitní a pravidelný
odpočinek.  Humorně zpracované spoty ke
kampani namluvené Evou Holubovou a
Bolkem Polívkou najdete na: 
https://1url.cz/Cz3O1

Kauza "Smetanova
vyhlídka"
Na závěr červencového Zpravodaje KČT
zařazujeme aktualitu, která se již před
týdnem objevila v některých médiích. Týká se
uzavření cesty (turistické značené trasy) na
Smetanovu vyhlídku do údolí Vltavy u obce
Třebsín, kterou vlastníci pozemků ohradili
plotem. 
O názor na tuto skutečnost požádala
internetová televize „DVTV“ (Drtinová-
Veselovský) předsedu KČT Vratislava
Chvátala. Výsledkem je rozhovor v délce cca
20 minut, který otevřel dlouho neřešené téma
s názvem "průchodnost české krajiny". 
Zachování průchodnosti krajiny je velmi
aktuální a  důležité téma. Značná část
turisticky značených tras totiž vede po
soukromých pozemcích a KČT stále častěji
naráží na neochotu majitelů pozemků, aby
turistická značená trasa vedla přes jejich
pozemek, viz například kauza obora Květov,
které   se věnovala Česká televize v reportáži
nazvané „Ploty proti lidem“. 
Problém vyhrocují někteří  „turisté“, kteří
svým nevhodným chováním (odpadky, hluk,
parkování na zakázaných místech atd.)
zatěžují a mnohdy i poškozují navštívené
turistické místo.
Reportáž DVTV najdete na: 
https://1url.cz/gzVHy

Trasa nabízí novou
mapu
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