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KČT. Asi nejdůležitější zprávou, která se dotkne
všech odborů KČT, je ta, že v nejbližším období
všechny odbory obdrží informaci o zřízení nových
emailových adres, které budou mít tento jednotný
tvar. Např. odbor.114207@kct.cz. K tomuto kroku
přistupujeme z důvodu sjednocení adres, které mají
mnohdy velice rozličné tvary. Nové emailové adresy
půjde jednoduše přesměrovat na adresu původní,
takže se nejedná o zásadní změnu. Pro ústředí KČT to
ovšem

znamená,

aktualizovat

že

databázi

nebude
adres

muset

odborů

neustále

KČT.

Změna

nastane pouze při vzniku, nebo zániku odboru.

RŮZNÉ
Názory a připomínky k obsahu uveřejňovaných zpráv
posílejte na email: baca@kct.cz.
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Dárcovský program
„Globus lepší svět“

První certifikovaná
pěší trasa v ČR

Společnost Globus ČR, v.o.s. vyhlásila svůj

Mnozí z Vás již zaregistrovali, že v listopadu

každoroční dárcovský program, ve kterém se

minulého

bude rozdělovat 3 920 000 Kč. Oprávněné

certifikace první pěší trase v ČR. Tato trasa

organizace,

vede údolím Lužnice z Plané nad Lužnicí přes

mezi

kterými

jsou

uvedeny

i

roku

byla

udělena

evropská

spolky, mohou žádat na své projekty, které se

Tábor a Bechyni do Týna nad Vltavou.

letos

Ve zkratce certifikace znamená, že pěší turista

mohou

týkat

i

aktivit

na

podporu

cyklistiky a pěší chůze a aktivit na podporu

půjde

udržitelného cestovního ruchu a na eliminaci

přírodních površích,

negativních

žádnou

dopadů

masového

cestovního

ruchu.

certifikovanou

trasu

převážně

po

trasa nebude kopírovat

cyklostezku a bude vedena okolo

přírodních a turistických zajímavostí. Celková
délka trasy je 55 km. Informační brožuru

Spolky

mohou

na

předepsaném

formuláři

popisující celou trasu si můžete stáhnout na

podávat své grantové žádosti do 18. 3. 2020.

webu KČT.

V ročníku 2020 je program otevřen v České

pesi-turisticka-trasa-v-cr-ziskala-evropskou-

republice rozdělené do 15 spádových oblastí,

certifikaci

a to do 30 km včetně od hypermarketů Globus.
Hodnotící

komise

vybere

tři

nejúspěšnější

projekty, pro které se bude v každé spádové
oblasti

hlasovat.

Vítěz

diváckého

hlasování

obdrží na svůj projekt finanční dar ve výši
130 000 Kč,

druhý v

pořadí 80 000 Kč třetí

50 000 Kč. Projekt lze samozřejmě zrealizovat
s vyšším rozpočtem, ale v tom případě je nutné
zajistit spolufinancování.

Více informací:
https://www.globus.cz/common/download/l
epsi-svet/pravidla_lepsi_svet.pdf
Formulář:
https://www.globus.cz/oglobusu/spolecenska-odpovednost/lepsisvet.html

https://kct.cz/clanky/prvni-
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Nabídka sportovního
zboží s logem KČT

Zájemcům o zboží obratem zašleme informaci o

V

spolupráci

(množstevní) cenu vám zašleme na konci měsíce

s firmou Rituall, která se zabývá prodejem

ke schválení. Formulář ke stažení, na které lze

sportovních čepic, tunelů, šátků a čelenek.

zboží objednat najdete na:

minulém

roce

KČT

navázal

ceně, za které lze zboží objednat. Tato cena se
bude

snižovat

objednávek

s

přibývajícím

dalších

odborů.

množstvím
Výslednou

https://kct.cz/ke-stazeni.
Formulář prosíme zaslat na baca@kct.cz.

S firmou Rituall bylo dohodnuto, že na své
výrobky doplní logo KČT. Díky svému e-shopu
je firma schopna rozesílat požadované zboží,
takže KČT odpadá nákladná distribuce zboží
přes ústředí KČT. Dále máme odsouhlasenu
množstevní slevu, která výrazně zlevňuje zboží
oproti obvyklé ceně. Z tohoto důvodu budeme
objednávky

zboží

přijímat

vždy

po

dobu

kalendářního měsíce a následně hromadně
objednáme z důvodu získání množstevní slevy.
Nabídku čepic, šátků, tunelů a čelenek, na
které
najdete

je

domluveno

doplnění

logem

KČT
na

https://www.rituall.cz/katalog/motivy-hor.

Oprava čísla účtu na
sbírku Prachov.
V lednovém Zpravodaji KČT jsme mylně uvedli
číslo účtu pro sbírku na Turistickou chatu
Prachov. Správné číslo sbírkového účtu je:
115–9884740207/0100.
V

současné

chvíli

na

chatě

probíhá

čilý

pracovní ruch, aby bylo vše připraveno pro
následující turistickou sezónu. Pokud se díky
sbírce

podaří

nashromáždit

dostatečné

množství financí, tak se letos chata dočká
nové podzemní nádrže na zachytávání dešťové
vody. Každému odboru KČT a každému dárci
předem děkujeme.
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Akce rodinné
turistiky v roce 2020
Na web KČT jsme nově umístili seznam akcí
sekce rodinné turistiky. Každá zde uvedená
akce má nárok na finanční příspěvek do výše
3000 Kč. Podmínkou získání tohoto příspěvku
je dodání vyúčtování do jednoho měsíce po
skončení akce. Formulář k vyúčtování akce a
seznam akcí rodinné turistiky pro rok 2020
najdete na https://kct.cz/rodinna-turistika.

Slevy pro členy KČT
na rok 2020
Na webových stránkách KČT najdete nový
leták s názvem „Slevy pro členy KČT na rok
2020“. Jedná se o souhrnný přehled všech
slev v systému Eurobeds, který mohou čerpat
členové KČT. Najdete zde slevy na ubytování
na

českých

chatách.

Dále

a

slovenských
jsou

zde

turistických

uvedeni

partneři

Eurobeds včetně výše slev, které poskytují
členům KČT. Odkaz ke stažení letáku najdete
na https://kct.cz/eurobeds.

Strom roku 2020
1. února byla zahájena anketa Evropský strom
roku 2020. Jedním z 16 soutěžících stromů je i
Strom roku 2019 - Chudobínská borovice.
Oproti hlasování v předchozí národní

anketě

se tentokrát povinně musí dát hlas dvěma
stromům. Tímto opatřením

se má alespoň

částečně eliminovat různý počet obyvatel a
tím i různý hlasovací potenciál zúčastněných
států. Hlasovat se bude až do 29. února. Každý
může hlasovat prostřednictvím své mailové
adresy

pouze

jedenkrát,

https://treeoftheyear.org.

a

to

na

adrese:

Věříme,

že

tentokrát, v celoevropském kole, dáte

i
Váš

hlas českému stromu - Chudobínské borovici.
S pozdravem
předsedkyně
Jihomoravské oblasti Ing. Hana Slabáková

