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bohužel v současné době z důvodů nařízení vlády se

EURORANDO 2021
RUMUNSKO

koníčku

MEZINÁRODNÍ LETNÍ SRAZ
TURISTŮ V POLSKU
HORE ZDAR

nemůžeme
a

plně
zálibě

věnovat
–

našemu

turistice.

V

společnému

širokém

záběru

činnosti KČT se najdou formy, jak se věnovat svému
zájmu, zejména poznávání svého nejbližšího okolí se
svým partnerem či menším kolektivem přátel.
V minulých letech v tomto období probíhaly výroční
schůze odborů, kde jsme hodnotili uplynulý rok,
plánovali následující rok, platili členské příspěvky

POMOC PAMÁTKÁM

včetně našeho časopisu Turista. Letos výroční schůze

HLASUJTE PRO EVROPSKÝ
STROM ROKU

připravují náhradní řešení, nejčastěji elektronickou

ROZHLEDNA ROKU 2020

vyhovovalo a abyste

neprobíhají klasickou formou, výbory odborů určitě
formou. Vyzývám vás všechny k toleranci, pochopení,
že

není

možno

vše

připravit
pomohli

tak,

aby

to

všem

funkcionářům, kteří
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obětavě zajišťují chod odborů a v termínech
splnili vše, k čemu budete vyzváni. Je potřeba
hlavně vybrat členské příspěvky a dopsat
rodná čísla do členské databáze.
Po celý rok Vám přeji hlavně pevné zdraví,
zajímavé turistické zážitky, „selský“ rozum
při dodržování všech nařízení a těším se na
setkání na turistických akcích KČT.

c) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné
číslo
sportovců
a
trenérů
evid.
ve
sportovníchorganizaci; v případě cizinců
rovněž datum narození, adresa místa pobytu
a státní občanství,
Doplnění rodných čísel do členské evidence
je tedy dáno zákonem a dle GDPR jejich
evidence tedy nepodléhá souhlasu členů.

Zdeněk Cabalka
místopředseda KČT

Evidence
čísel členů

do rejstříku tyto údaje a jejich změny:

rodných

Některé odbory a členové se pozastavují nad
uváděním rodných čísel v členské databázi
KČT. Věřte, že ani na ústředí nás netěší, že
musíme evidenci RČ znovu zavádět do
evidence členů, když jsme se již před mnoha
lety tohoto údaje zbavili. Dostihla nás ale
povinnost uvádět rodná čísla do rejstříku
sportovců. Doufali jsme, že tuto povinnost
poslanci zruší ještě před nabytím platnosti,
ale největšímu sportovnímu subjektu, kterým
je Česká unie sportu, evidence RČ nevadí,
protože je stále u svých členů eviduje.
Povinnost evidovat rodná čísla členů zavedla
novela zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře
sportu z 31. 7. 2019.
Touto novelou byl mimo jiné doplněn Rejstřík
sportu o další údaje:
§ 3e
Rejstřík
(1) Rejstřík je informačním systémem veřejné
správy, který slouží k vedení údajů o
sportovních
organizacích,
sportovcích,
sportovních zařízeních a dalších osobách
podle § 6b. Správcem rejstříku je Agentura
(pozn.: Národní sportovní agentura). Rejstřík
je neveřejný; údaj o počtu sportovců a
trenérů sdružených ve sportovní organizaci a
seznam sportovních zařízení zapsaných v
rejstříku je veřejně přístupný, a to rovněž
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Sportovní organizace žádající o podporu
ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm.
(a) je povinna bez zbytečného odkladu zapsat

Bez rodného čísla nelze člena do rejstříku
zapsat a při stanovování výše dotace pro Klub
českých turistů se k takovým členům
nepřihlíží. Nyní máme od NSA odklad do
dubna, kdy budou u evidence KČT posuzovat,
kolik členů (i s RČ) máme v rejstříku
sportovců uvedeno. A pokud to bude
významně méně, než je uváděný počet 32 tis.
členů, bude zřejmě dotace od NSA pro KČT
krácena.
Chápeme, že zjišťování RČ od členů nyní v
době
protiepidemických
opatření
není
jednoduché, ale prosíme, doplňte RČ u co
největšího počtu členů. A je jedno, zda je
doplníte s lomítkem nebo bez něj, umíme
zpracovat obě verze. V seznamu členů,
generovaném z členské databáze, je již údaj
RČ uveden a v hromadném příjmovém
dokladu je údaj, zda RČ již je u člena zadáno,
či nikoli. A prosím, doplňujte do členské
databáze kompletní rodné číslo, které je
deseti nebo devítimístné. Při převodu do
rejstříku sportovců se RČ porovnává s
registrem občanů a kontroluje se nejen RČ
(a podle něj i datum narození), ale také shoda
jména a trvalého bydliště.
Můžu Vás ujistit, že s RČ nakládáme stejně
zodpovědně, jako s ostatními údaji v databázi
a víme přesně, kdo má přístup ke kterým
údajům. Přístup k údajům je omezen jen na
vlastní odbor nebo na jednu oblast. Přístup do
celé databáze má jen několik funkcionářů na
ústřední úrovni.
Ing. Mojmír Nováček
zástupce generálního sekretáře KČT
tel. 736 754 095, novacek@kct.cz
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Anketa - zajímá nás
váš názor
1. Je váš odbor KČT registrovaný v TJ, nebo
sám tvoří TJ, tzn. je zprostředkovaně členem
ČUS/PTU?
a. ano
b. ne
c. nevím
2. Pokud ano, tak co považujete za největší
přínos pro činnost Vašeho odboru KČT?
a. finanční podpora činnosti
b. servis v oblasti účetnictví a práva
c. možnost využití sportovního zařízení (nebo
turistické chaty) v majetku TJ
d. možnost schůzování (klubovna)
e. prostor pro sídlo odboru
3. Souhlasil/a byste, aby se KČT stal členem
České unie sportu (ČUS)/PTU?
a.
b.
c.
d.
e.

rozhodně souhlasím
rozhodně nesouhlasím
spíše souhlasím
spíše nesouhlasím
nemám na to názor

Za vaše odpovědi vám děkujeme. Tři
vylosování účastníci ankety obdrží věcné
ceny od firmy Alpine Pro. Odpovědi na otázky
nám můžete zaslat protřednictvím dotazníku,
který najdete ZDE, nebo nám je můžete poslat
emailem na adresu kct@kct.cz. Do předmětu
zprávy napište "Anketa".
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Stále tedy můžeme počítat s původním
termínem 26. 9. – 3. 10. 2021, na který máme
zablokováno 40 míst s ubytováním v Horeum
Boutique Hotel a s programem na celý
srazový týden.
Zatím má uhrazenu zálohu 2.000 Kč z
účastnického poplatku 14.300 Kč jen 20
účastníků (KČT Břidličná 2x, KČT Kobylisy 5x,
Liberecká oblast 1x, KČT Hradec Králové 8x,
KČT Šumperk 1x, KČT Ostrava – Vítkovice 1x,
KST 2x), další místa jsou zatím volná.
Aby nám nepropadla uhrazená záloha, je
možno
v
červnu
2021
snížit
počet
přihlášených účastníků. Do konce května 2021
tak budeme ještě přijímat zálohy a v červnu
doplatek.

4. Mezinárodní letní
sraz turistů v Polsku
Počátkem září 2021 se měl konat již 4.
Mezinárodní letní sraz turistů v Polsku, v
pohoří Bieszczady v jihovýchodním koutě
Polska.
Pořadatelé
začali
připravovat
ubytování ve středisku Ustrzyki Górne, ale
jejich úsilí zastavil koronavirus a tak oznámili,
že se tento čtyřdenní sraz přesouvá na září
roku 2022. Pokud máte předběžný zájem,
můžete se přihlásit a až budou podrobnější
informace, cíleně Vám je zašleme.
Mojmír Nováček, ústředí KČT, tel. 736 754
095, novacek@kct.cz

Hore zdar!
Eurorando 2021
Rumunsko
Celoevropské setkání turistů EURORANDO se
má v letošním roce konat v Rumunsku, ve
městě Sibiu v Transylvánii (Sedmihradsku).
Rumunští pořadatelé setkání stále připravují,
i když mají i náhradní plán – přesun setkání
na
rok
2022,
pokud
by
mezinárodní
koronavirová situace nebyla v září ještě
příznivá.

Stavební strategie Klubu českých /
československých turistů (útulny a chaty)
Před koncem roku 2020 vydal Ústav dějin
umění
Akademie
věd
ČR
již
dlouho
připravovanou
knihu
o
stavebním
a
architektonickém vývoji chat KČT. Autorka
Markéta Svobodová vypracovala z mnoha
podkladů, zejména z Národního archivu,
přehled
architektonického
a
stavebního
vývoje chat KČT/KČST od Útulny KČT na
Macoše (1895) po Bezručovu chatu na Lysé
hoře (2015), se zaměřením na stavební vývoj
jednotlivých chat a architekty, kteří chaty
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navrhovali. V obsáhlém úvodu zhodnotila
působení KČT/KČST v české společnosti a
zejména se zaměřila na činnost Technické
komise KČST, která vznikla v r. 1919 a do roku
1948 budovala a udržovala turistické chaty
KČST/KČT. Popisy chat jsou doplněny plánky,
architektonickými studiemi, historickými i
současnými fotografiemi. Kniha je doplněna
anglickým souhrnem, bibliografií architektů,
seznamem vyobrazení a jmenným rejstříkem a
je
vhodně
doprovázena
soukromými
historickými stylovými fotografiemi autorky.
Knihu o 244 stranách je možno si objednat
prostřednictvím ústředního sekretariátu KČT,
cena knihy je stanovena na 325 Kč.
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se stavbou a na obnovu dalších movitých
památek,
pokud
se
nejedná
o
restaurování(například kolejová vozidla a
stroje). Žádost může podat vlastník kulturní
památky na úřad příslušné obce s rozšířenou
působností do 28. února 2021.
Popište české památky pro encyklopedii
Wikipedie
Na české Wikipedii startuje už počtvrté
soutěž Popiš památku. Její pořadatel, spolek
Wikimedia
Česká
republika,
odmění
dobrovolníky, kteří napíší nové články o
českých kulturních památkách. Soutěž začíná
15. ledna a potrvá do konce února 2021.
Kontakt: www.propamatky.cz,
redakce@instituteu.cz

Hlasujte pro
evropský strom roku
Soutěž Evropský strom roku, která hledá
nejzajímavější strom starého kontinentu,
právě startuje. Během celého února mohou
lidé na www.evropskystromroku.cz vybírat ze
čtrnáctky stromů Evropy, které vybojovaly
prvenství v národních anketách. Čeští
hlasující vyslali do mezinárodního klání
Jabloň u Lidmanů z Machova na Náchodsku.
Jediný ovocný strom v soutěži letos obhajuje
zlatou
medaili
Chudobínské
borovice:
absolutní vítězky loňského ročníku. Jestli se jí
to podaří, mohou lidé svými hlasy rozhodnout
právě teď.

Pomoc památkám
Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
rozesílá pravidelně zpravodaj
PROPAMÁTKY. Z nejnovějšího zpravodaje 22021 vybíráme:
Ministerstvo
kultury
vyhlásilo
program
Podpora
obnovy
kulturních
památek
prostřednictvím
obcí
s
rozšířenou
působností. Soustředí se na kulturní památky,
které se nalézají mimo památkové rezervace a
zóny, movité kulturní památky pevně spojené
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Rozhledna roku 2020
Klub přátel rozhleden, z.s. vyhlásil již sedmý
ročník oblíbené ankety ROZHLEDNA ROKU
2020.
Hlasovat pro jednotlivé rozhledny lze opět
pouze elektronicky, a to na webových
stránkách http://kpr.kvalitne.cz. Prosíme
Vás tímto o zveřejnění ankety ve Vašem
regionu, a to jakýmkoliv způsobem. Pozor,
hlasování v anketě začíná 1. ledna (00:00) a
končí 28. února 2021 (23:59). Losování deseti
výherců pěkných cen proběhne ihned po
ukončení
hlasování.
Výsledné
pořadí
rozhleden
bude
zveřejněno
na
těchto
webových stránkách:
http://kpr.kvalitne.cz
http://rozhledny.webzdarma.cz
http://www.rozhlednovymrajem.cz
Jaroslav Fábera, předseda a jednatel Klubu
přátel rozhleden, z.s.,
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ KČT
29. jednání Vedení KČT
Před vánočními svátky se konalo 17. prosince
2020 29. jednání Vedení KČT. Část jednajících
se sešla v Praze, část se připojila pomocí
videokonference. Po schválení programu
jednání byl také schválen zápis z předchozího
jednání
a
proběhla
kontrola
úkolů
z
předchozích jednání. Místopředseda KČT a
předseda organizační rady KČT Ing. Ivan
Press
předložil
návrh
jednacího
řádu
celostátní konference a jednání ÚV KČT,
pokud by tato jednání musela proběhnout
dálkově. Po úpravě lze jednací řád použít i
pro jednání výborů oblastí a odborů KČT. V
bloku
aktualit
popsal
předseda
zatím
neúspěšné prohlídky objektů pro nové sídlo
KČT a jednání s Komerční bankou o
podmínkách půjčky na zakoupení budovy.
Dále bylo referováno o jednání s firmou
Duofox Technologies o zapojení KČT do
projektu PEAKPOINT. Více bude uvedeno v
Turistovi č. 3/2021. Vedení KČT dále schválilo
seznam předplatných časopisu Turista na rok
2021, vyslechlo závěry členské schůze České
unie cestovního ruchu a vzalo na vědomí
změny termínů zimních srazů. Sraz v Krásné
Lípě bude přesunut na prosinec 2021 nebo
začátek roku 2022, slovenský zimní sraz na
leden 2022.
Generální sekretář KČT JUDr. Petr Hrubec
referoval o výsledcích hlasování per rollam na
distanční části jednání 7. ÚV KČT a o místě
konání prezenční části, které ovšem
dle
současného vývoje pandemie bude opět
termínově posunuto. Vedení KČT také
odložilo projednání výsledků rozpočtu KČT
2020 a návrhu rozpočtu na rok 2021 na dobu,
kdy budou zpracovány příjmy a výdaje za rok
2020.
V závěru jednání schválilo Vedení předložené
návrhy na vyznamenání, schválilo termíny
jednání v roce 2021, teze pro delegáty
oblastních konferencí (pokud proběhnou
prezenčně) a schválilo smlouvu o spolupráci s
Geoparkem Barrandien.

Jednání
bylo
zakončeno
společným
předvánočním
obědem
s
pracovníky
ústředního sekretariátu a spolupracovníky
ústředí KČT.

30. jednání Vedení KČT
První jednání v roce 2021 se konalo 14. ledna,
stále jako videokonference pro některé členy
Vedení KČT. Po schválení programu a zápisu
z minulého jednání proběhla kontrola úkolů,
informace o aktuálním jednání s cestovateli
Úblem a Hockem a zprávy ze značení.
Hlavním bodem programu byla příprava
prezenčního jednání ÚV KČT, které ovšem
bude odsunuto z plánovaného termínu 23. 1. i
z posunutého termínu 20. 2. 2021 na další
měsíce, až protikoronavirová opatření umožní
prezenční jednání 19 členů ÚV KČT a dalších
hostů. Vzhledem k prodloužení opatření
mohou být posunuty až na březen výroční
členské schůze, na duben oblastní konference
a celostátní konference se snad uskuteční 12.
června v Praze.
Vzhledem
k
dlouhodobému
onemocnění
účetní KČT nebyl ještě účetně uzavřen rok
2020, takže projednání výsledku hospodaření
KČT 2020 a návrh rozpočtu 2021 bylo
přesunuto na další jednání 11. února. Na závěr
jednání schválilo Vedení KČT navržená
vyznamenání, schválilo návrh osobností a
odborů na uvedení do Síně slávy české
turistiky, přípravu Rady historie KČT a vzalo
na vědomí aktivitu odboru Střížkov (Praha)
nazvanou Extraliga turistiky.

