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Zdrávi došli v roce
2022!
Milé turistky, milí turisté,
končící rok 2021 provázený nespočtem omezení v
možnostech realizace individuální turistiky i pořádání
turistických akcí je pro mne důvodem vyjádřit všem, kdo
jste i přes tyto obtíže připravovali a realizovali turistický
program, upřímný dík za vaši houževnatost a odvahu jít
mnohdy do pořadatelského a organizačního rizika a
plánované aktivity - byť v improvizované režii uskutečnit. Díky vám se přes všechny problémy podařilo
zachovat kvalitní program pro členy KČT i pro veřejnost.
Jsem optimista, a tak věřím, že i přes výpadky a dočasná
přerušení kontinuity některých tradičních aktivit jsme
posilněni novými zkušenostmi a můžeme navázat na vše
dobré a osvědčené. Je totiž neoddiskutovatelnou
pravdou, že aktivní pohyb a pobyt v přírodě je možné,
respektive nezbytné, provádět i v komplikovaném čase
pandemie. Jedině tak si zachováme zdravou mysl,
načerpáme pozitivní energii a upevníme svoje zdraví.
Buďte tedy stále turisticky aktivní, podporujte se
navzájem a buďte „covid negativní“, ale v běžném životě
jen pozitivní!
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Milé turistky, milí turisté, přeji vám klidné a
pohodové prožití vánočních svátků a v novém
roce zdraví, štěstí a spokojenost jak v
soukromém životě, tak při turistice prováděné s
rodinou nebo ve společnosti vašich kamarádů a
přátel.
Zdrávi došli!
Vratislav Chvátal
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Toto zvýhodnění je významné např. pro rodiny s
dětmi – rodinné členství (dva dospělí a třeba 5
dětí do 18 let) stojí 795 Kč. Všechna zvýhodnění,
která jsou součástí členství v ALPENVEREIN.CZ
mají platnost až do 31. 1. 2023. Více na
www.alpenverein.cz/sportbonus
Za zprostředkování členství náleží KČT provize,
kterou kromě mnoha jiných výhod získává
přímo každý člen KČT. Více informací o členství
v ALPENVEREIN.CZ i o všech výhodách je
uvedeno na www.alpenverein.cz

Sleva na e-shopu KČT
pro členy KČT v roce
2022
Zvýhodněné členství
ALPENVEREIN.CZ +
KČT v roce 2022
Koncem listopadu 2021 byla mezi KČT a
společností ALPY uzavřena nová dohoda o
zprostředkování
členství
v
rakouském
Alpenvereinu pro členy KČT. KČT jako
zprostředkovatel se zavázal zprostředkovávat
členům KČT
členství v ALPENVEREIN.CZ
(zástupce
alpenverein.at
v
Česku)
podle
podmínek
uvedených
na
stránkách
www.alpenverein.cz.
Součástí tohoto členství je mnoho významných
výhod.
Kromě
unikátního
pojištění
s
celosvětovou platností, slev na chatách v
Alpách ve správě evropských alpských svazů, v
Rakousku pak slev ve vlacích nebo na
lanovkách,
je
součástí
členství
v
ALPENVEREIN.CZ i rozsáhlý soubor výhod v
Česku i na Slovensku (např. slevy při nákupu
vybavení do přírody v mnoha sportovních
prodejnách atd).
Pro rok 2022 platí pro všechny nové členy
ALPENVEREIN.CZ
díky
akci
Sportbonus
mimořádné zvýhodnění členských příspěvků.
Akce zvýhodněného členství pro rok 2022 trvá
do 23. 12. 2021.

V návaznosti na změny ve struktuře členství
mají všichni členové KČT, kteří si zvolili
členství Aktiv nebo Patriot, možnost získat
slevu ve výši 10% při nákupu na e-shopu KČT.
Podmínkou pro získání této slevy je uvést
slevový
kód při vyplňování objednávky na
na e-shopu KČT. Znění slevového kódu vám
oznámí váš předseda odboru, kterému znění
slevového kódu zašleme na email odboru do
konce roku 2021. Jen upozorňujeme, že slevový
kód
budeme
rozesílat
pouze
na
nové
(překlopené) emailové adresy odborů. Pokud
ještě novou adresu nemáte, podívejte se prosím
do minulého Zpravodaje KČT, kde je uveden
podrobný návod, jak novou adresu vašeho
odboru získat.
Zpravodaj KČT naleznete na našich webových
stránkách www.kct.cz/zpravodaj-kct.
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Časopis Turista v roce
2022
Cena jednotlivých časopisů Turista v roce 2022
bude 66 Kč, celoroční předplatné časopisu 640
Kč.
Vedením KČT je domluveno, že zvýhodněné
celoroční předplatné pro členy KČT pro rok
2022 bude 440 Kč. Tato zvýhodněná cena platí
pro všechny členy KČT při objednání do 15. 1.
2022.
Objednatelem
časopisu
za
zvýhodněné
předplatné může být jednotlivý člen KČT s
platnou průkazkou a zaplaceným členstvím na
rok 2022, stejně jako odbor KČT, výjimečně
oblast KČT, příp. ústřední sekretariát KČT.
Objednatel zodpovídá za to, že zvýhodněné
předplatné bude poskytnuto pouze členům s
platným členstvím. Objednávky je možno zaslat
kdykoliv do 15. 1. 2022. Do vyčerpání zásob je
možno objednávat i čísla, která již vyšla. Při
objednávání jednotlivých čísel platí pro členy
KČT cena 60 Kč.
Při objednání celoročního předplatného po 15.
1. 2022 bude cena zvýhodněného předplatného
pro členy KČT 480 Kč. Rozhoduje datum úhrady
předplatného na účet Lidé&Hory, s.r.o.
Pro usnadnění procesu objednání celoročního
předplatného je k dispozici jednoduchý on-line
systém, který je denně v provozu 24 hodin a
který je dobře dostupný na webových stránkách
časopisu Turista www.casopisturista.cz (prolink
na
https://predplatne.lideahory.cz/predplatne/).
Na dotazy, reklamace a nejasnosti spojené s
objednáváním časopisu Turista odpoví Roman
Mejšner, MAPIS, tel. 420 257 315 459 nebo mail
turista@lideahory.cz.
Ladislav Jirásko
Zhotovitel časopisu Turista

Výlety s dvakrát
dobrým pocitem
Současné chladné počasí přímo vyzývá k toulání
a dlouhým výletům. 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 šíří i u nás. Název vznikl spojením
slov jogging a plocka upp, což znamená švédsky
sesbírat. Plogging tedy spojuje pohyb se
sbíráním odpadu. Pokud si při výletu zapnete v
mobilu či chytrých hodinkách tuto aplikaci,
pomůžete tak nejen své kondici, ale také
přírodě. Stačí si do výletního batohu sbalit
rukavice a pytel 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.
Darina Povrová,
Skupiny ČEZ

komunikace

a

marketing
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ČEZ se stal hlavním
partnerem KČT
V červnu 2021 podepsal předseda KČT V.
Chvátal smlouvu o reklamním partnerství se
skupinou ČEZ. Smlouva byla uzavřena na 3 roky
od 1. 7. 2021 – 30. 6. 2024. Společnost ČEZ se
tak zařadila mezi hlavní partnery KČT. Kromě
standardních inzercí v tištěných materiálech
propaguje klub společnost ČEZ také na chatách
KČT, na sociálních sítích a na webu KČT.
Skupina ČEZ bude po dobu platnosti smlouvy
podporovat činnost klubu dohodnutou finanční
částkou. Vedení KČT tímto společnosti ČEZ největší české energetické firmě - děkuje za
podporu a spolupráci v roce 2021.

Uvádět rodné číslo je
povinnost daná
zákonem
Na online jednání mezi spolky a vedením
Národní sportovní agentury dne 1. 12. 2021
znovu zaznělo, že při žádosti o dotaci budou
úředníci NSA vycházet striktně z údajů
zapsaných ve sportovním rejstříku. To se týká
jak správně uvedených statutárních zástupců,
tak i počtu členů. Je povinností mít ve
sportovním rejstříku uvedeno kromě jména a
příjmení rodné číslo. Tato povinnost je
stanovena Zákonem o podpoře sportu č.
115/2001 ve znění pozdějších předpisů (poslední
novelou je zákon č. 47/2021 z 30. 3. 2021).
Pokud je povinnost uvádět rodné číslo do
rejstříku stanovena zákonem, nevztahuje se na
ni podmínky dané směrnicí o GDPR.

Výběrové řízení na
nového nájemce
Jiráskovy chaty
KČT vyhlašuje výběrové řízení na nového
nájemce
Jiráskovy
turistické
chaty
na
Dobrošově. Chata je památkově chráněná a
patří mezi nekrásnější chaty KČT. Nachází se na
křižovatce turistických cest, přičemž od centra
Náchoda je vzdálena 4 km. V těsném sousedství
chata se nachází významná památka z II.
světové války dělostřelecká tvrz Dobrošov.
Podrobné informace k výběrovému řízení
najdete na https://kct.cz/clanky/vyberoverizeni-na-najemce-jiraskovy-chaty-nadobrosove
Zájemci se mohou hlásit do 15. 1. 2022.

Prosba týkajíce se
rozesílání Zpravodaje
KČT
V listopadu jsme nabídli členům KČT informaci,
prostřednictvím Zpravodaje KČT, o možnosti
objednat zboží od firmy Bushman s výraznou
slevou. Několik členů KČT se na nás v prosinci
"rozhořčeně" obrátilo, že se o této informaci
dozvěděli pozdě, nebo se k nim vůbec
nedostala.
Tuto "slevovou" informaci jsme po dohodě s
firmou Bushman mohli šířit jen interně. K tomu
jsme využili Zpravodaj KČT. Bohužel se ukázalo,
že ne vždy je Zpravodaj KČT rozesílán řadovým
členům KČT. Prosíme tedy všechny, správce
emailových adres odborů, aby Zpravodaj
přeposílali svým členům a předávali jim tak
všechny důležité informace, které mohou naši
členové využít.
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38. jednání Vedení KČT (11. 11. 2021, Praha)
Listopadové jednání Vedení KČT bylo zahájeno
schválením programu, zápisu z předchozího
jednání, kontrolou úkolů a reportem o
proběhlých jednáních. Členové Vedení KČT také
přispěli svými postřehy z podzimní Konference
KČT. Hlavním bodem programu byla příprava
jednání ústředního výboru KČT na konci
listopadu. Vzhledem k postupující covidové
nákaze bylo rozhodnuto uspořádat jednání ÚV
jako jednodenní hybridní formou, kdy část
účastníků bude v jednací místnosti a část se
zúčastní pomocí videopřenosu.
V ekonomickém bloku zhodnotili členové
Vedení KČT stav rozpočtu k 30. 9. 2021 a
předestřeli první návrh rozpočtu na rok 2022.
Ing. Pavel Přílepek jako jednatel společnosti
TRASA
přednesl
podnikatelský
záměr
společnosti na roky 2022 a následující se
zaměřením na mapovou tvorbu map KČT a
zakázkovou mapovou tvorbu pro obce a
infocentra. TRASA již zahájila vydavatelskou
činnost pro KČT a v této činnosti by měla
pokračovat.
V bloku chat a nemovitostí zamítlo Vedení KČT
návrh chataře z chaty Gírová ve Slezských
Beskydech, který by s KČT rád vyměnil svou
chatu za chatu Ostrý. Vedení KČT vzalo na
vědomí výsledky soutěže Pojďme na chaty v
roce 2021.
V závěrečném bloku vzali členové Vedení na
vědomí informaci o e-shopu KČT, o jednání s
firmou Your Pass, informaci o setkání sekretářů
oblastí, které proběhlo 6. 11. hybridní formou s
částí
jednajících
prostřednictvím
videokonference,
informace
o
přípravě
výročních členských schůzí a oblastních
konferencí, o hledání nového sídla KČT, oblasti
Praha a o možném využití rozcestníků jako
přirozených traumabodů.
9. jednání ÚV KČT (27. 11. 2021, Praha)
Poslední jednání ÚV KČT v tomto volebním
období bylo jako historicky první jednání ÚV
hybridní, tedy jak z jednacího sálu, tak s
připojením prostřednictvím videokonference. Z
19 členů ÚV se osobně na jednání zúčastnilo 7
členů ÚV a 11 se připojilo dálkově. Po
počátečních problémech s připojením zahájil

jednání v 10 hod. předseda KČT Mgr. Vratislav
Chvátal. Spojení se členy ÚV pak již bylo bez
problémů vč. hlasování pomocí programu nebo
prostřednictvím videa. Bez připomínek byl
schválen program jednání i zápis z předchozího
8. jednání ÚV KČT. Na začátku jednání byly také
vyhodnoceny uložené úkoly, kdy vznikla debata
o spolupráci mezi KČT a Českou unií sportu.
Členové ÚV poté schválili další jednání o
spolupráci mezi KČT a ČUS, nikoli však vstup
KČT jako celku do ČUS. Členové ÚV se také pak
vyjádřili k průběhu Konference KČT.
Rozsáhlejší debata vznikla na téma způsobu
hlasování v ÚV na základě připomínky na
Konferenci. K dosavadnímu způsobu hlasování
(1 oblast = 1 hlas) byly navrženy dva další
způsoby (na 2000 členů 1 hlas a na 1000 členů 1
hlas). Zazněl i třetí návrh na 1 hlas pro každých
započatých 1000 členů oblasti, ovšem se
zastropováním na 4 hlasech. Členové ÚV uložili
Organizační radě návrh v tomto duchu
dopracovat a předložit jej k projednání na
oblastních konferencích.
Obdobná situace vznikla při projednávání
dalších změn Stanov KČT, které nebyly
schváleny Konferencí. Řadu změn ÚV schválilo k
projednání
na
oblastních
konferencích
(definitivně se bude schvalovat na Konferenci
KČT koncem března 2022), ovšem obtížnější
pasáže o statutárních zástupcích odborů a
oblastí ještě zadalo ÚV k upřesnění pracovní
skupině pro Stanovy, která by měla navrhnout
vyhovující úpravu a předložit ji členům ÚV k
hlasování per rollam.
V ekonomickém bloku vzal ÚV na vědomí
plnění rozpočtu KČT k 31. 10. 2021 a schválil
navržené úpravy rozpočtu 2021, které povedou
k přebytkovému hospodářskému výsledku +259
tis. Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2022 byl
schválen rozpočet významných akcí KČT (200
tis. Kč) a mezinárodních akcí (150.600 Kč). V
celkovém návrhu rozpočtu 2022 byly navýšeny
dotace pro oblasti o 210 tis. Kč (po 15 tis. Kč pro
14 oblastí) a rozpočet byl schválen jako
vyrovnaný k předložení Konferenci KČT. ÚV
vzal na vědomí zprávu o stavu chat a
nemovitostí KČT i činnost komise pro nové
sídlo KČT, které uložil pokračovat v průzkumu
vhodných nemovitostí (staveb nebo pozemků) v
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v Praze. Pro pořízení sídla bylo schváleno
pořízení nového transparentního účtu, na
kterém by se dlouhodobě shromažďovaly
finanční prostředky.
V bloku změn směrnic byl projednán návrh
předsedy Olomoucké oblasti Rostislava Klemeše
na přijetí oblastní verze Etického kodexu za
Etický kodex KČT, ovšem ÚV uložilo R.
Klemešovi dopracovat návrh ve formě změny
současného Etického kodexu. Byla schválena
změna směrnice ORG 3/2021 o členských
příspěvcích a členství v KČT a změna směrnice
ORG 5/2021 o čestném členství v KČT. Obě
změněné směrnice jsou uloženy v datovém
skladu.
V bloku akcí projednal ÚV delegaci svých členů
na oblastní konference a delegaci na významné
a další důležité akce KČT.
Na závěr jednání byly schváleny navržené
vyznamenání a vzaty na vědomí informace o
jednáních s komerčními partnery KČT, stav
veřejných sbírek k 31. 10. 2021, obsah a termíny
Sborníku KČT 2018 – 2021, který vyjde ke
Konferenci KČT v 03/2022, o provozu e-shopu,
o jubileích chat v letech 2022 až 2024 a
výsledek srovnání směrnic HOSP 2/2015 Zásady
pro manipulaci s účetními doklady a jejich
autorizaci a HOSP 20/2021 Oběh účetních
dokladů, přičemž bylo konstatováno, že obě
směrnice se nedublují, jak zaznělo takové
podezření na 8. jednání ÚV.
Jednání ukončil předseda KČT v 18:15 hod. a
poděkoval účastníkům za dělné jednání.
39. jednání Vedení KČT (16. 12. 2021, Praha)
Prosincové jednání Vedení KČT v úvodu
schválilo program jednání, zápis z předchozího
jednání a obsáhle se věnovalo kontrole úkolů.
Diskuze vznikly kolem pořádání evropského
setkání EURORANDO 2026 v Krušných horách,
kde by hlavním pořadatelem byla německá
strana, o české certifikaci tras a jak získat k
tomu
licenci,
o
společných
aktivitách
turistických klubů zemí V4, o pokrytí úseků
pochodu Stezka Českem (11. 6. 2022 kolem celé
republiky) a další témata. Členové V KČT pak
vyslechli informace o proběhlých jednáních,
aktuality ve značení a informaci o on-line
setkání Národní sportovní
agentury
se

sportovními svazy. Schválili výsledek jednání s
Radou
seniorů,
uzavření
společného
memoranda o spolupráci a vstup KČT do této
střešní organizace.
Členové V KČT zhodnotili hybridní jednání ÚV
KČT jako přínosné a doporučili se zabývat
větším využitím on-line jednání. Také schválili
navržené poslední změny Stanov, které již byly
předloženy členům ÚV k hlasování per rollam.
V ekonomickém bloku Vedení KČT vzalo na
vědomí stav plnění rozpočtu KČT k 30. 11. 2021,
zprávu o stavu chat a nemovitostí, přičemž se
především věnovalo možnostem zajištění pitné
vody pro Bezručovu chatu na Lysé hoře v
Beskydech. Také vyslechlo příznivé výsledky
setkání chatařů z chat KČT v 11/2021.
V závěrečném bloku jednání Vedení KČT
upravilo
seznam
předplatitelů
časopisu
TURISTA na rok 2022, přijalo informaci o
výsledku jednání valné hromady Českého klubu
sportovních svazů, organizací a institucí
(součást
Českého
olympijského
výboru),
informaci ze zasedání České unie cestovního
ruchu a uložila Ekonomické radě a Radě značení
jednat o změnách stravného na rok 2022, které
bylo vyhlášeno až těsně před koncem roku 2021.
Po jednání se uskutečnilo společenské setkání
s pracovníky ústředního sekretariátu.

