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 O B S A H : I cesta může být cíl!
Vážení členové a přátelé turistiky,
prázdniny jsou už za námi a tak nám nezbývá, než se
vrátit do pracovního procesu. Naštěstí se babí léto
vydařilo, a tak alespoň o víkendech se můžeme věnovat
naší milované turistice. A o čem bude řijnový Zpravodaj
KČT? Tak třeba o tom, co nás už dlouho trápí, a tím je
skutečnost, že je stále mezi námi více než třetina
odborů, která nedokázala překonat nástrahy
„překlopení“ svých e-mailových adres. Vymysleli jsme,
jak jim pomoci. Anebo třeba o tom, jak se čtenáři
časopisu TURISTA sešli s místopředsedy KČT, vedením
časopisu TURISTA a jeho dopisovateli na beskydské
chatě Prašivá, která letos oslavila 100 let od svého
vzniku. Jaké nápady z tohoto „brainstormingu“ vznikly,
se dočtete dále. Připomeneme si, že 16. 10. 2021 se koná
odložená celostátní konference KČT v Praze a taky vás
pozveme na Den za obnovu lesa, který bohužel vychází
na stejný den, kdy budeme v Praze zasedat. A jedna výzva
na závěr. Pokud máte pozvánku na akci nebo chcete
ostatní informovat o tom, že se vám něco povedlo, tak
nám o tom napište, ideálně s fotografií. Nejzajímavější
zprávy otiskneme a v předvánočním čísle vylosujeme tři
dopisovatele, kteří od nás obdrží dárek pod stromeček.
Těšíme se na vaše příspěvky! 

I cesta může být cíl! 
Petr Hrubec, generální sekretář  
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Překlopení emailových
adres
Rádi bychom při této příležitosti vysvětlili
jeden mýtus, který se s tímto „překlopením“
pojí. A to, že překlopením přijdete o svou
dosavadní soukromou e-mailovou adresu. To
není pravda. Ale místo
marie.voprsalkova@seznam.cz bude mít váš
odbor adresu odbor.111001@kct.cz. Funguje to
tak, že z e-mailové adresy odbor.111001@kct.cz
se e-mailová zpráva automaticky přesměruje na
marie.voprsalkova@seznam.cz. 

Abychom vyšli vstříc počítačově nejistým
uživatelům, natočil náš IT odborník Lukáš
Pavlík dvě videa, ve kterých podrobně
vysvětluje, jak na to. Tato videa naleznete na
našem webu zde: https://kct.cz/preklopeni-
emailovych-adres-odboru. Navíc bude mít
Lukáš Pavlík službu na telefonu každé úterý od
10.00 – 11.00 hod. po dobu 1 měsíce na tomto
čísle: 736 754 100 a bude vám připraven pomoci
s přesměrováním. Pro vzdálenou pomoc si před
telefonním hovorem stáhněte a spusťte
program TeamViewer (je zdarma, ke stažení na
www.teamviewer.com). Po jeho spuštění se Vám
zobrazí „Vaše ID“ a „Heslo“ Toto ID a Heslo
nadiktujete Lukášovi a on na základě těchto
údajů se bude moci jednorázově připojit na Váš
počítač a pomoci vám s přesměrováním e-
mailové adresy.

Není to opravdu nic složitého, a za 10 minut
jste přesměrováni. Víme, že jsou mezi námi tací,
kteří tomuto kroku nefandí a s argumentem, že
dosavadní e-mailovou adresu již používají 15
let, tak proč by ji měli měnit. Jak jsem uvedl
výše, o tuto adresu nepřijdete. Rádi bychom
těmto škarohlídům připomněli, že o
přesměrování jednomyslně rozhodl již před více
než rokem nejvyšší orgán v době mezi
celostátními konferencemi, a tím je ÚV KČT.
Tak odhoďte zábrany a předsudky a pusťte se
do toho. 

Naši bratři Sokolové tyto „služební“ e-mailové
adresy zavedli také, a to jich je 6x více než nás.

Přece se nenecháme zahanbit!
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II. ročník akce "Den za
obnovu lesa"
Den za obnovu lesa je pro letošní rok
naplánován na sobotu 16. října od 10. hodin a
bude trvat (podle zájmu návštěvníků) do
podvečerních hodin. 
Informace o všech akcích najdou zájemci opět
na webu sazimelesynovegenerace.cz, přihlásit
se mohou i prostřednictvím aplikace Klub
nového lesa. Na Den však mohou všichni dorazit
i bez předchozího přihlášení. Na všech místech,
kde proběhne říjnový Den za obnovu lesa, se
návštěvníci mohou těšit na tradiční sázení
nových stromků, prezentaci lesnických
programů a ukázky lesní techniky i práce s
koňmi. Novinkou letošního Dne za obnovu lesa
je zábavná soutěž pro děti Odznak malého
lesníka. Malí návštěvníci si při ní vyzkoušejí
práci lesníka - zasadit strom, dozvědí se něco o
vodě, sovách nebo se budou moci vžít do role
koně a vyzkoušet si jeho práci v lese. Tak
neváhejte a přijďte!

Kde se bude sázet?
Karlovarský kraj: obec Nový Žďár
Plzeňský kraj: Capartice
Ústecký kraj:  Dlouhá Louka – rozcestí
Liberecký kraj: Svor – Nová Huť
Jihočeský kraj: Ševětín
Středočeský kraj: Konopiště
Kraj Vysočina: Pod Javořicí
Pardubický kraj: Slatiňany
Královehradecký kraj: Hájemství
Jihomoravský kraj: Říčany – Hradiště
Zlínský kraj: Zlín Kocanda
Moravskoslezský kraj: Šilheřovice
Olomoucký kraj: Olomouc – U Fortu Radíkov 

mailto:marie.voprsalkova@seznam.cz
mailto:odbor.111@kct.cz
mailto:odbor.111@kct.cz
mailto:marie.voprsalkova@seznam.cz
https://kct.cz/preklopeni-emailovych-adres-odboru
http://www.teamviewer.com/
https://www.sazimelesynovegenerace.cz/


Za posledním
puchýřem 2021 - po
stopách Kudrny 
Každoročně se v severním okolí Brna koná
tradiční pochod „Jede Kudrna okolo Brna“, v
roce 2021 již po 52. V posledních více než
dvaceti letech je to mezinárodní pochod
zařazený do „Mezinárodní ligy chodců - IML“,
kterého se účastní několik set turistů z celého
světa.
Protože v termínu pochodu „Jede Kudrna okolo
Brna“ (poslední víkend v září) se koná velké
množství jiných akcí, rozhodli jsme se při
„Posledním puchýři“ vydat ve stopách slavného
brněnského kolomazníka Kudrny ještě jednou a
trasy zopakovat pro širší turistickou veřejnost.
První pokus v roce 2020 se díky pandemii
Covidu 19 nepodařil. V roce 2021 jsme museli na
poslední chvíli upravit datum konání, naše
brněnské zázemí v Bystrci bylo v původním
termínu obsazené. Tradiční akce se tentokrát
koná v netradičním termímu 19. – 21. 11. 2021.
Místem konání je Brno – Bystrc. Přihlášky nám
zasílejte do 15. 10. 2021. Podrobnější informace
o akci najdete na www.poslednipuchyr.cz.
Za pořadatele
Zdeněk Cabalka
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Všem zájemcům o
bosou turistiku
Na konci srpna vznikl nový odbor KČT - odbor
bosé turistiky. Metodikům a dalším zájemcům
ze všech oblastí ČR nabízíme školení v této
nové, zdravé, zajímavé a pohodové formě pěší
turistiky. Naším záměrem je mít v každé oblasti,
případně  v každém regionu alespoň jednoho
proškoleného metodika/aktivistu, který by ve
svém regionu pořádal podle dané metodiky
alespoň jednou-dvakrát ročně bosé výlety. 

Pokud byste měli zájem absolvovat toto školení,
pošlete nám prosím „nezávazně“ do 31. 10. 2021
na emailovou adresu baca@kct.cz informaci o
vašem zájmu zúčastnit se školení. V současné
chvíli nám jde o to, jestli se najde dostatek
zájemců pro uvažované školení, které se plánuje
na jaro roku 2022. 

Ve vaší zprávě prosím uveďte, zda preferujete:
a) jednodenní školení v Praze
b) víkendové školení na některé z chat KČT 
c) je Vám to jedno, může být jednodenní Praha i
vícedenní chata

Náplní školení bude bosá vycházka/výlet s lekcí
zdravého chodidla, bosá dílna, přednáška,
chůze ve skle (nepovinně), případně chůze ve
žhavém uhlí (taktéž nepovinně), dále
představení bosé obuvi.

Více k turistice naboso najdete na
aktualizovaných stránkách
https://kct.cz/bosa-turistika.

Podrobnější informace k bosé turisticxw
najdete dále na specializovaných webech
www.bosaturistika.cz, 
www.TuristikaNaboso.cz. 

Děkujeme za vaše reakce.

Za odbor KČT Bosá turistika
Mgr. Igor Slouka

http://www.poslednipuchyr.cz/
https://kct.cz/bosa-turistika
http://www.bosaturistika.cz/
http://www.turistikanaboso.cz/


Zahájení (V. Chvátal)
Schválení programu konference (V. Chvátal)
Volba pracovního předsednictva (V. Chvátal)
Volba mandátové a návrhové komise (V.
Chvátal)
vystoupení hostů
Zpráva mandátové komise
Schválení jednacího a volebního řádu (V.
Chvátal)
Udělení veřejných uznání a ocenění (V.
Chvátal)
Ocenění nejlepších rodin sekce Rodinné
turistiky (M. Vincencová)
Zpráva o plnění usnesení konference KČT
2020 (I. Press)
Zpráva předsedy KČT o činnosti KČT za
období 2020 - 2021 (V. Chvátal)
Zpráva UKK (J. Babnič)
Návrh Střednědobého záměru rozvoje KČT
na 2021 - 2025 (V. Chvátal)
Návrh nového principu voleb Vedení KČT (I.
Press)
Návrh nové technické novely stanov KČT (M.
Hoke)
Návrh nové struktury členství a členských
výhod (I. Press)
Diskuze (I. Press)
Návrh nových členských příspěvků na rok
2022 (I. Press)
Představení vzhledu nového členského
průkazu (I. Press)
Zpráva komise pro nové sídlo KČT, schválení
finančního limitu (V. Chvátal)
Informace o hospodaření společnosti TRASA
(R. Hlaváček)
Diskuze
Usnesení konference 
Závěr konference (V. Chvátal)

Celostátní konference
KČT
Vážení členové, rádi bychom vás informovali o
tom, že 16. 10. 2021 se bude v Praze konat
celostátní konference KČT, která se měla konat
v březnu, ale kvůli Covidu 19 byla zrušena. Vaši
oblast tam budou reprezentovat delegáti, které
jste zvolili na oblastních konferencích. O
závěrech jednání vás budeme informovat v
příštím Zpravodaji KČT. 

Program Celostátní konference KČT:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
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Značkaři KČT se vrátili
z Banátu
V druhé polovině září se z rumunského Banátu
vrátila poslední ze tří značkařských skupin,
které do této oblasti vyslal KČT. Úkolem
značkařů bylo obnovit turistické značení a
vytipovat nové turistické trasy v okolí místních
vesnic. Trendem poslední doby jsou totiž spíše
jednodenní turistické trasy se zázemím v
místních vesnicích, než dlouhé přechody s
batohem na zádech.  

Z páteřní červené trasy se povedla obnovit
„červená“ trasa je v úseku Eibentál - Gerník.
Dále byly obnoveny trasy v okolí vesnic Eibentál
a Bígr a vytipovány nové trasy, které by bylo
možné vyznačit v dalších letech. Značkařům se
dále podařilo vytipovat místní obyvatele, kteří
by se stali garanty zdejšího značení.  

Dík za zdar celé akce patří Ministerstvu
zahraničí, které prostřednictvím svého
grantového programu finančně přispělo na
projekt obnovy zdejšího značení. 

Návštěvu zdejšího kraje vám rozhodně můžeme
doporučit a vzkázat, že zde určitě nebudete
bloudit, tedy pokud nebudete chtít bloudit. 

Za účastníky akce
Zbyněk Báča 
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Setkání čtenářů
časopisu Turista
Dne 11. 9. 2021 se na chatě Prašivá v Beskydech
konalo již 3. setkáni některých členů Vedení a
ÚV KČT, redakční rady zpráv Ze života KČT,
redakční rady časopisu Turista, zhotovitele
časopisu, šéfredaktora a dopisovatelů se čtenáři
časopisu. Na úvod setkání byli odměněni
výherci fotografické soutěže časopisu, kteří
vyhráli fotoaparáty značky Canon. Z besedy,
která následovala, vyšly tyto náměty, jak dále
zlepšit obsah časopisu. 
Zvážit možnost více informovat o dění v KČT.
Psát o významných akcích KČT, v článcích,
které popisují přírodní zajímavosti v regionech,
uvést turistické akce, které se v dané oblasti
konají a pozvat na ně čtenáře časopisu.
Redakční rada by také ráda otiskovala krátké
zprávy z činnosti odborů KČT. Dalším námětem
byly rozhovory se známými osobnostmi, které
mají rády turistiku. Vedení časopisu stále hledá
dopisovatele, kteří jsou schopni napsat článek o
zajímavých místech ve svém okolí a připojit
fotografie. Pokud budou články vybrány k
publikování, je za ně vyplacen honorář. Vaše
články, či náměty, o čem byste se rádi v
časopise dočetli, posílejte na šéfredaktora
časopisu, pana Michala Bařinku
(michal.barinka@lideahory.cz). 

Výlety s dvakrát
dobrým pocitem
Podzimní chladné počasí přímo vyzývá k toulání
a dlouhým výletům. Stačí si vybrat ze záplavy
zajímavých turistických cílů, které vám přináší
Český klub turistů. Zážitek z poznávání
přírodních krás nebo historických památek
můžete znásobit, pokud si na túrách současně
zapnete aplikaci EPP Pomáhej pohybem.
Aplikace vám kromě měření času a vzdálenosti
vygeneruje body, které Nadace ČEZ promění v
konkrétní pomoc charitativním projektům. Svou
energií tak přispějete na dobrou věc. 

Jestliže vám také při procházkách kazí radost z
okolní přírody pohozené odpadky po
neukázněných výletnících, máme pro vás ještě
jeden tip. V aplikaci EPP Pomáhej pohybem si
můžete z nabízených variant pohybu kromě
chůze, turistiky, nordic walkingu a dalších
aktivit zvolit i stále populárnější plogging.
Tento moderní trend má své kořeny ve Švédsku
a rychle se rozšířil i u nás. Název vznikl
spojením slov jogging a plocka upp, což
znamená švédsky sesbírat. Plogging tedy spojuje
pohyb se sbíráním odpadu. Pokud si tedy při
výletování zapnete v mobilu či chytrých
hodinkách tuto aplikaci, pomůžete tak nejen své
kondici, ale také přírodě. Stačí si do výletního
batohu sbalit rukavice a pytle na odpadky. 

Více informací o projektu EPP Pomáhej
pohybem, přehled aktuálních a již úspěšně
podpořených projektů najdete na
www.pomahejpohybem.cz nebo na
www.nadacecez.cz

mailto:michal.barinka@lideahory.cz
http://www.pomahejpohybem.cz/
http://www.nadacecez.cz/
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Dobrá praxe mezi KČT
Krnov a e shopem KČT
KČT Krnov pořádal svoji tradiční akci s názvem
"Krnovská 50 pěšky a na kole". Pro tuto akci
požádal ústředí KČT o zajištění reklamních
předmětů, přesněji čepic, nákrčníků a čelenek s
motivem Jeseníků doplněné o logo KČT.
Prostřednictvím e shopu KČT došlo k objednání
zboží a okamžité odeslání přímo od výrobce na
adresu zmiňovaného odboru. I když se jednalo o
objednávku tzv. na poslední chvíli, vše se
podařilo zajistit a podle zpráv o průběhu akce,
by se objednaného zboží prodalo ještě daleko
více. Pokud i  váš odbor přemýšlí, čím rozšířit
nabídku vašich pochodů, můžete využít e shop
KČT  podobně, jako to udělali krnovští turisté. 

Exkluzivní podzimní
nabídka od Bushman
KČT letos navázal spolupráci s firmou Bushman.
Výsledkem spolupráce je například proběhlá
Velká letní soutěž. Další viditelnou spoluprací
pak byl návrh a výroba zdařilých triček se
značkařskými motivy. 

V listopadu se všem členům KČT nabízí možnost
objednat si z katalogu Bushman další zboží a to
s výraznou slevou ve výši 40 – 50%. Celý
listopad si  tak budou moci členové KČT
objednávat zboží z katalogu, který najdete na:
https://kct.cz/vyhody-a-slevy  

Objednané zboží Vám Bushman zašle na vaši
korespondenční adresu. Pokud by bylo potřeba
zboží vyměnit (např. změna velikosti), můžete
tuto změnu provádět do 15. 12. 2021. Pokud
byste toto zboží chtěli někomu darovat pod
stromeček, je dohodnuto, že v lednu bude ještě
možnost zboží vyměňovat a to až do 15. 1. 2022.  
Bližší informace o způsobu objednávání a
placení najdete na webu KČT. 

https://kct.cz/vyhody-a-slevy
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IV. Mezinárodní letní
sraz turistů
O rok odsunutý mezinárodní letní sraz turistů
se bude konat v září 2022 ve dnech 8. - 11. 9.
2022 v polském pohoří BIESZCZADY. Pořadatelé
z PTTK připravují trasy pro pěší turistiku po
poloninách, cyklotrasy, turistiku na koni,
možnost plavby na kajaku a v doprovodném
programu prohlídky dřevěných kostelíků nebo
jízdu úzkokolejkou.

Ubytování účastníků je zajištěno v horském
hotelu PTTK ve středisku USTRZYKI GÓRNE,
kde je hotel, kemp, chatky a ubytovna. Hotel
zajistí pro ubytované stravování, v kempu, v
ubytovně a v chatkách je možno se stravovat ve
vlastní režii.

Doprava účastníků do místa konání je veřejnou
dopravou značně obtížná. KČT zajistí dopravu
autobusem s odjezdem ve středu 7. 9. 2022 a
návratem v neděli 11. 9. 2022. Možná je také
individuální doprava auty.

Účastnický poplatek stanoví pořadatelé do 30.
11. 2021, poté bude připravena závazná přihláška
s cenou zájezdu. Předběžné přihlášky a dotazy
zasílejte na e-mail: kct@kct.cz. Uzávěrka
přihlášek bude v 05/2022.

Stromem roku je
zpívající lípa z Telecí
Ve 20. ročníku populární ankety Strom roku
pořádané Nadací Partnerství zvítězila Zpívající
lípa z obce Telecí na Svitavsku. Od veřejnosti
dostala 2 635 hlasů. Druhé místo obsadil strom
s přízviskem Dubisko valašisko tvrdé z Kozlovic
na Frýdeckomístecku se ziskem 1 783 hlasů.
Bronz slaví v Brně, kdy uspěl Smrk ztepilý na
ulici Ramešova díky podpoře 944 hlasů. Ve
zpoplatněném hlasování lidé poslali celkem 7
256 hlasů. Díky tomu se podařilo vybrat
bezmála čtvrt milionu korun, který Nadace
Partnerství rozdělí jako grant mezi letošní
finalisty a Stromy hrdiny. Výsledné pořadí
najdete na www.stromroku.cz.

mailto:kct@kct.cz
https://www.stromroku.cz/finaliste/aktualni/Zpivajici-lipa
https://www.stromroku.cz/finaliste/aktualni/Dubisko-valasisko-tvrde
https://www.stromroku.cz/finaliste/aktualni/Smrk-ztepily
https://www.stromroku.cz/hlasovani
http://www.stromroku.cz/
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ KČT
36. jednání Vedení KČT (27. a 28. 8.2021)
  Výjezdní jednání Vedení KČT koncem prázdnin
bylo koncipováno jako dvoudenní. Po schválení
programu a zápisu z předchozího jednání
proběhla kontrola úkolů a uložila ústřednímu
sekretariátu vyřešit souhlasy administrátorů
členské databáze s dodržováním pravidel GDPR.
Oblastem i jednotlivým administrátorům bude
zaslána smlouva, ve které se zaváží dodržovat
platná pravidla o práci s osobními údaji členů.
Předseda Vratislav Chvátal informoval o
schůzce s předsedou sekce turistických závodů
Zdeňkem Vejrostou v průběhu Olympijského
festivalu v Praze – Stromovce, která vyústila v
dohodu o financování závodů. Vedení rozhodlo
o pořízení prezentačního stanu KČT.
Místopředseda pro program Zdeněk Cabalka si
stýskal nad nevyrovnaným zajištěním akce
Stezka Českem v jednotlivých krajích. V sobotu
11. června 2022 bychom měli obejít celé Česko v
dílčích úsecích.
Vedení KČT se pak zabývalo přípravou
mimořádné konference 16. října a přípravou
obměny všech členských průkazů. Těm
stávajícím končí platnost EAN čárkového kódu
věrnostního programu SPHERE, proto všichni
členové dostanou novou členskou kartu s
platností nového EAN kódu od 1. 1. 2022.
V ekonomickém bloku se Vedení zabývalo
stavem rozpočtu KČT, pohledávek a závazků a
stavem příjmů od donátorů a partnerů KČT.
Vedení KČT si dále vyslechlo zprávu o stavu
chat KČT a odsouhlasilo pokračování nájemní
smlouvy s nájemcem chaty na Zvičině, panem
Stuchlíkem na další pětileté období. Vedení
rovněž odsouhlasilo otevření veřejné sbírky na
opravy a úpravy všech chat KČT a přijalo
materiál o možnostech financování pořízení
nového sídla KČT v Praze.
V závěru jednání Vedení schválilo 19 navržených
vyznamenání, bylo informováno o strategii
rozvoje cestovního ruchu v Česku do roku 2030,
o workshopu agentury CzechTourism s
profesními organizacemi a o workshopu Fóra
dárců o zkušenostech s veřejnými sbírkami.
Zbyněk Báča zpracoval přehled výsledků e-
shopu. Zdeněk Cabalka informoval o přípr.
kalendáře  akcí  na rok 2022.  

37. jednání Vedení KČT (7. 10. 2021)                             
  Po úvodním schválení programu a zápisu z
předchozího jednání se věnovalo aktualitám z
činnosti předsedy, obou místopředsedů a ze
značení. Předseda Rady značení Ing. Přílepek
referoval o jednání s ředitelem odboru prodeje
a pronájmů Správy železnic o umísťování
vývěsných map na budovách a pozemcích
Správy železnic a o vedení značených tras přes
zrušené nebo trvale uzavřené železniční
přejezdy. Vedení KČT se dále věnovalo přípravě
památného dne KČT v Praze 11. 6.
Hlavním bodem jednání opět byla příprava
jednání Konference KČT (zejména téma
hygienických opatření) a výroba nových
členských průkazů. Vedení KČT schválilo
program porady sekretářů, která proběhne 6. 11.
2021 na ústředním sekretariátu v Praze, ovšem
sekretáři se mohou připojit také dálkově a
nemusí cestovat do Prahy. Bylo upřesněno, že
pro slevový systém EUROBEDS se již nebude
vydávat brožura ani leták se slevami, vše bude
umístěno na www.kct.cz. 
V ekonomickém bloku zhodnotilo Vedení stav
plnění rozpočtu a konstatovalo příznivý vývoj
na příjmové i výdajové straně rozpočtu.
Předseda technické rady KČT přednesl zprávu o
stavu chat. Schůzka s chataři se uskuteční 24.
11. 2021 v Praze.
Zbyněk Báča opět informoval o výsledcích e-
shopu KČT, kde již dosáhly tržby téměř 200 tis.
Kč. Proběhla prezentace průběhu evropského
setkání EURORANDO 2021 v Rumunsku a
souběžně konané konference ERA – Evropské
asociace turistických klubů. Vedení KČT
schválilo 8 navržených vyznamenání členů.
Kontrola úkolů proběhla jako poslední bod
jednání.

KČT má zájem spolupořádat s německými
turisty evropské setkání EURORANDO v roce
2026. Připravuje se aktualizace smlouvy s
Alpenvereinem o společném členství s KČT.
Zástupce Alpenvereinu.CZ Ing. Ladislav Jirásko
informoval o významném snížení členských
poplatků Alpenvereinu pro nové členy na rok
2022.

http://www.kct.cz/

