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 O B S A H : Tak ať vám to šlape!
Milé turistky, milí turisté,
je to už skoro rok a půl, co jsem psal úvodník do prvního
Zpravodaje KČT. Nový nápad, nové provedení, nový obsah.
Chtěli jsme reagovat na to, že výrobní lhůta časopisu
TURISTA je 2 měsíce, takže málokdo nám dá informaci o
tom, že se něco chystá, s takovým předstihem. Pak jsme
také chtěli informovat o věcech ze života klubu a pozvat
zájemce o turistiku z širšího okolí, než jen z nejbližšího.
Tohle se nám pořád úplně nedaří, ale věříme, že se to
změní. Také jsme vás prosili o zaslání vašich fotek, ze
kterých bychom udělali archív s upotřebením pro web,
Facebook či třeba Zpravodaj. Myslím, že své fotky nám
poslala jedna jediná turistka, což není mnoho, ale díky za
ni. Nezbylo nám nic jiného, než řešit problematiku potřeby
kvalitních turistických fotografií jiným způsobem, aniž
bychom porušili autorská práva. 
Nyní se na vás obracíme s výzvou od firmy BUSHMAN,
která nám nabízí nákup svého nejnovějšího zboží za
velkoobchodní ceny. Přijde nám to jako hodně zajímavá
nabídka. Další, kdo v tomto čísle Zpravodaje nabízí slevy,
je firma HUSKY. 
Rád využívám této příležitosti, abych se s vámi rozloučil. V
klubu pracuji od 1. ledna 2017, ve funkci generálního
sekretáře od 1. 8. 2018. Bylo mi s vámi dobře. 
Tak ať vám to šlape!
Generální sekretář KČT Petr Hrubec
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Povinnost zřízení
Datové schránky
Od  1. 3. 2023 začne platit pro spolky zákonná
povinnost zřízení datové schránky. V lednu
2023 budou datové schránky zřízeny
automaticky všem spolkům. Nicméně
doporučujeme, aby si spolky zřídily datové
schránky v předstihu a vyhnuly se tak
problémům, které mohou nastat. Datové
schránky představují moderní způsob
komunikace se státní správou, dále umožňují
komunikovat s úřady zdarma a z pohodlí
domova a v neposlední řadě umožňují
komunikaci s dalšími subjekty prostřednictvím
poštovní datové zprávy. 
Datovou schránku si můžete zřídit na každé
poště nebo na úřadě, který je označen
CzechPOINT. Datovou schránku zřizuje
statutární zástupce příslušného spolku. Pro
zřízení datové schránky potřebuje znát IČO
spolku, který zastupuje a prokázat se
občanským průkazem. Doba vyřízení žádosti je
cca 1 týden. 
Přístup do datové schránky může být zřízen pro
všechny statutární zástupce, přičemž
přihlašovat se můžete uživatelským jménem +
heslem / identitou občana / bankovní identitou
apod. Rovněž je možné si založit více účtů pro
váš přístup. Podrobné informace najdete na
https://www.mojedatovaschranka.cz

Při zřízení datové schránky je dobré vědět. 
1/ Jméno a heslo pro 1. přihlášení přijde
doporučeným dopisem z MV všem statutárním
zástupcům zapsaným aktuálně ve veřejném
rejstříku. 
2/ Pokud statutární zástupce ukončí svou
funkci a změna se objeví ve veřejném rejstříku,
jsou mu přihlašovací údaje automaticky
zablokovány. 
3/ Okamžité doručení zprávy do datové
schránky státní správy.
4/ Možné nastavení notifikace (email, SMS), v
DS zdarma.
5/ Notifikace vám dá vždy zprávu, že máte
novou datovou zprávu.

6/ Datový trezor není třeba aktivovat a platit, je
možné si zprávy stáhnout do složky v počítači.
7/ V nastavení datové schránky je možnost
nastavit zrušení měnit heslo po určité době.
8/Datová zpráva se považuje za přečtenou po
přihlášení do datové schránky, nebo 10. den od
doručení (tzv. doručení fikcí).

KČT hledá nového
nájemce turistické
chaty Na Čiháku
Chata se nachází v Orlických horách na území
obce Klášterec nad Orlicí, v blízkosti Zemské
brány a říčky Divoká Orlice, v zastavěném
území obce. Před chatou je křižovatka
značených turistických tras. Jedná se o zděnou
budovu, ke které byla v letech 1931-1932
přistavěna depandance. Pro ubytování hostů je
zde k dispozici 37 lůžek z toho je 6
dvoulůžkových, 5 čtyřlůžkových pokojů + dva
bezbariérové pokoje se sociálním
příslušenstvím (1/2 a 1/3). Na pokojích jsou
umyvadla a na chodbách je společné sociální
vybavení. V přízemí hlavní budovy se nachází
restaurace a společenská místnost pro děti a
rodiče, dětský koutek, TV, kuchyňka. V kuchyni
je konvektomat a sporák na plyn (PB). Úschovna
kol a lyží je k dispozici. Chata je přístupná
automobilem po asfaltové cestě, u chaty je cca
12 parkovacích míst.
Chata je vybavena ústředním vytápěním se 2
kotly na uhlí a dřevo v hlavní budově, systém je
momentálně modernizován. Má vlastní zdroj
pitné vody ze studny.
Podrobnosti k výběrovému řízení naleznete na
webu KČT. 

https://www.mojedatovaschranka.cz/
https://kct.cz/files/_news/133507/VR-Cihak-kveten-2022.pdf
https://kct.cz/clanky/vyberove-rizeni-na-noveho-najemce-turisticke-chaty-na-cihaku
https://kct.cz/files/_news/133507/VR-Cihak-kveten-2022.pdf
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Bylo vyhlášeno
výběrové řízení na
nového generálního
sekretáře KČT
KČT vypisuje výběrové řízení na pozici
generálního sekretáře KČT. Nástup je možný od
25. července 2022.
V případě vašeho zájmu nám zašlete motivační
dopis. Pokud bude Váš profil odpovídat našim
požadavkům, zařadíme vás do výběrového
řízení. Ozveme se a dohodneme s vámi termín
osobního pohovoru.
Neozveme-li se, děkujeme Vám za zájem o
zaměstnání v našem spolku a v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, Vámi poskytnuté údaje po ukončení
výběrového řízení skartujeme. Více informací k
výběrovému řízení najdete na webu KČT.

Letní slevovová akce s
firmou Bushman
KČT společně s firmou Bushman opět nabízejí
členům KČT možnost nákupu za zvýhoděné
ceny. 

Po celý červen se všem členům KČT nabízí
možnost objednat si z katalogu Bushman
vybrané zboží a to s výraznou slevou ve výši 40
– 50%. Na webu KČT na odkaze
https://kct.cz/vyhody-a-slevy najdete
zmiňovaný katalog a objednávkový formulář,
který po vyplnění zašlete na emailovou adresu
baca@kct.cz. Ústředí KČT vaši objednávku
přepošle firmě Bushman a vystaví fakturu za
zboží. Objednané zboží firma Bushman zašle
bezplatně na vaši korespondenční adresu.
Pokud by bylo potřeba zboží vyměnit (např.
změna velikosti), případně bezplatně vrátit,
můžete tuto změnu, či vrácení provádět do 19.
7. 2027. 

Bližší informace o způsobu objednávání a
placení najdete na webu KČT. Výměnu a vracení
zboží řešíte přímo s pracovnicí firmy Bushman
pí. Zajičkovou. Kontakt: +420 773 031 212, email:
libuse.zajickova@bushman.cz.

Outdoorové oblečení
pro členy KČT za
nejnižší možní ceny
KČT a firma 4camping.cz, která na český trh
dodává outdoorové zboží, se na začátku roku
domluvili na vzájemné spolupráci, která členům
KČT umožní nákup outdoorového zboží za ceny,
které opravdu jinde nenajdete. 
Konkrétně se jedná o zboží dvou firem Zulu a
Warg. Značka Zulu se zaměřuje na outdoorové
zboží především pro rodiny, Warg nabízí
outdoorové zboží vyšší třídy. Kompletní seznam
nabízeného zboží nabízí KČT na svém e shopu. 
Všem odborům KČT zašleme 14. 6     slevovový
kód, který   po zadání sníží cenu zboží
uvedenou na e shopu KČT. V průměru se jedná
o slevu ve výši 30% oproti běžným e shopovým
cenám. Všechny případné zájemce musíme
upozornit, že nákup přes slevovový kód se
týká pouze zboží označené značkou Zulu a
Warg. Nelze tedy kombinovat objednávku s
jiným druhem zboží. Nákup jiného druhu zboží
musíte realizovat samostatnou objednávkou.
Výhodnost objednávky je podmíněna od
4camping.cz množstvím celkově odebraného
zboží. Proto uvádíme dodací lhůtu 14 dnů. Je
možné, že objednávek bude takové množství, že
množstevní kvótu naplníme v kratším čase. 

https://kct.cz/clanky/klub-ceskych-turistu-hleda-generalniho-sekretare-kct
https://kct.cz/vyhody-a-slevy
mailto:libuse.zajickova@bushman.cz
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Mimořádná knižní
novinka: Chaty KČT a
KČST – 2. díl
Text: Ladislav Jirásko
Ing. Jan Havelka, autor seriálu Chaty KČT,
připravil ve spolupráci s týmem redakce
časopisu Turista 2. díl knihy, která pokračuje v
představování chat KČT a KSČT. Ve 2. dílu knihy
je popsáno celkem 38 chat, které byly otevřeny
v období 1929 až 1938. Popis každé chaty je
doplněn fotografiemi z různého období jejich
historie, mnohé z historických fotografií nebo
náčrtů či projekčních plánů jsou významně
unikátní. Dodnes existující chaty jsou
zachyceny na aktuálních fotografiích. V knize
jsou nejspíše poprvé u nás doma souborně
představeny chaty KČST vybudované na území
Slovenské republiky i na Podkarpatské Rusi.
Součástí knihy jsou i kapitoly věnované
pozemkům KČST, nerealizovaným projektům
chat, noclehárnám KČST pro mládež i stanicím
KČST. 
Knihu vydalo Vydavatelství horské literatury
ALPY PRAHA v Praze 5. Kniha formátu 17 x 23,5
cm o rozsahu 320 stran a s vazbou V8 bude
uvedena na knižní trh ve druhé polovině června
2022. Oficiální představení knihy proběhne 14.
června 2022 v prostorách Lichtenštejnského
paláce v Praze 1 – Malostranské náměstí.
Prodejní cena publikace je 489 Kč. Odbory KČT
mohou knihu objednávat a nakupovat u
vydavatele za zvýhodněnou cenu 343 Kč.
Objednání je možné na adrese
turista@lideahory.cz nebo na e-shopech
shop.alpy.cz a mapis@mapis.cz.

25% na nezlevněné zboží zn. HUSKY.
5% na veškerý zlevněný sortiment zn.
HUSKY
15% na nezlevněné zboží ostatních značek 
5% na veškerý zlevněný sortiment ostatních
značek

HUSKY nabízí slevy
pro členy KČT
HUSKY je česká outdoorová značka, založená v
roce 1997, která vyrábí a prodává vybavení,
doplňky a oblečení pro volný čas i do
extrémních podmínek. Členům KČT nyní nabízí
možnost zvýhodněného nákupu v prodejnách
HUSKY a na e shopu Husky.   

Pro uplatnění slevy musíte uplatnit slevový kód
ve tvaru „KCT2022“, který použijete na e shopu
Husky nebo v klasickém obchodě.
Platnost slevové akce platí do 8. 7. 2022.

mailto:turista@lideahory.cz
mailto:mapis@mapis.cz
https://www.huskycz.cz/prodejny
http://www.huskycz.cz/
http://www.huskycz.cz/
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Akce rodinné turistiky
Účast rodin s dětmi do 15 let, členové i
nečlenové KČT.
Trasa akce Rodinné turistiky nepřesahuje 10 km
a plní se na ní úkoly – vědomostní, fyzické – dle
uvážení organizátora.
Akce jsou v Kalendáři turistických akcí KČT
označeny piktogramem Rodinné turistiky.

Pořadatelé akcí
Rodinné turistiky -
dotační tituly
Pořadatelé akcí Rodinné turistiky, kteří žádají
naši sekci o dotaci, musí do 30. srpna nahlásit
akci/pochod (pouze 1 akce za odbor KČT), která
se bude konat v následujícím roce  na email.
adresu: lenka.strnadlova@centrum.cz Akce musí
být uvedena v celostátním Kalendáři
turistických akcí příslušného roku.

Z akcí, které požadují dotace, vybere Sekce
Rodinné turistiky Programové rady KČT, po
schválení Vedením KČT může pořadatel požádat
o příslušný dotační příspěvek.
Při propagaci akce má pořadatel povinnost
používat loga Rodinné turistiky, KČT a
aktuálních partnerů – sponzorů. Loga jsou k
dispozici ke stažení na webových stránkách
KČT.

Minimálně měsíc před akcí poslat propagační
materiál (plakát, pozvánku) který obsahuje logo
KČT, Rodinné turistiky a aktuálních partnerů,
na email. adresu: m.vincencova@gmail.com. V
kopii prosíme i na  trnkova@kct.cz , aby mohl
být umístěn na webových stránkách KČT.
Na startu nebo v cíli umístit logo partnerů.
Pořídit fotodokumentaci (2-3 fotografie) a spolu
se statistikou a vyúčtováním poslat do 1 měsíce
po skončení akce na ústředí KČT
machatova@kct.cz a v kopii i na e-mailovou
adresu m.vincencova@gmail.com.
Na webových stránkách KČT ke stažení najdete
tiskopis k vyúčtování pro rok 2022, seznam
akcí, které byly vybrány pro dotaci (3 000,- Kč
pro rok 2022), aktuální loga a Žádost na rok
2023. 

Projekt Turistická
rodina
Cílem projektu Turistická rodina je získání
rodin pro turistickou činnost a aktivní pohyb v
přírodě. Projekt je určen pro rodiny (tj. rodiče
či prarodiče s dětmi), všichni musí být členy
KČT. Registrovaná rodina si z webových stránek
KČT stáhne průkazku a razítkovací list.
Registrace probíhá elektronicky a každým
rokem je nutné registraci obnovit (zaregistrovat
se znovu). V rámci Turistické rodiny stačí po
celý rok absolvovat jakékoliv akce KČT, které
jsou v celostátním, krajském nebo odborovém
kalendáři a nechat si účast potvrdit do
záznamníku. Akci musí absolvovat rodina, tj.
alespoň jeden dospělý a jedno dítě, kteří jsou
registrováni v tomto projektu. Rodiny, které se
zúčastní nejvíce akcí, získají hodnotné ceny.
Kopii průkazu a razítkovacího listu je třeba
zaslat vždy do konce ledna následujícího roku
na e-mail:  koubska.kristyna22@seznam.cz. 
 Vyhodnocení pak proběhne do 15. února.

Projekt Mámo, táto,
pojď si hrát, aneb
Hraní bez hranic v
pevnosti Bojárdu
Celostátní netradiční soutěžní klání pro rodiny,
které proběhne 10. září 2022 v Humpolci
(Vysočina). Rodiny KČT, které by měly zájem,
mohou se nahlásit do 20. července 2022 na e-
mail. adresu: tomas76cech@gmail.com
Přihláška ke stažení je k dispozici na webových
stránkách KČT (sekce rodinné turistiky).

mailto:lenka.strnadlova@centrum.cz
mailto:stanovsky@kct.cz
mailto:m.vincencova@gmail.com
mailto:koubska.kristyna22@seznam.cz
mailto:tomas76cech@gmail.com
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100 let od otevření
stezky J. S. Gutha-
Jarkovského v Kostelci
nad Orlicí
Město Kostelec nad Orlicí si připomnělo výročí
100 let od otevření stezky J. S. Gutha-
Jarkovského v sobotu 7. 5. 2022, a to přímo u
pamětní desky, která je umístěna na Palackého
náměstí (COOP – Orlice). V 8 hodin starosta
města pan František Kinský položil u pamětní
desky květiny a proslovem přivítal přítomné.
Této slavnostní části u pamětní desky se
zúčastnili také místopředseda KČT Ladislav
Jirásko, místopředseda oblasti KČT
Královéhradecký kraj Dana Jágrová, předseda
oblasti KČT Pardubický kraj Vlastimil Škvára a
člen OV oblasti KČT Pardubický kraj Martin
Hovad. Mezi přihlížejícími byli další zástupci
města, KČT a jiných spolků.
Vystoupení místních mažoretek odstartovalo
pochod po dálkové turistické stezce J. S. Gutha-
Jarkovského. Trasa byla dlouhá 6 – 38 km a byla
zajištěna v rámci pochodu Přes tři hrady. Mimo
jiné obdrželo prvních 300 účastníků výroční
turistickou známku a výtisk časopisu Turista.
Do 11:00 se registrovalo krásných 317 účastníků.
V prostorách Městského úřadu v Kostelci nad
Orlicí byla pro startující i ostatní veřejnost
otevřena výstava fotografií a zajímavých
dokumentů „100 let značené cesty Dr. Gutha-
Jarkovského“.

Martin Hovad - oblastní výbor KČT Pardubický
kraj - sekce historie
Autorem fotografie z turistické akce je Z.
Fabiánek.  

Značkaři KČT po roce
opět značili v
rumunském Banátu
Značkaři KČT se po necelém roce opět vrátili do
rumunského Banátu, aby pokračovali v obnově
turistického značení. Tentokrát byla jejich
aktivita zaměřena na vesnici Eibenthal, která je
naší veřejnosti známa především díky pořádání
akce nesoucí název Festival v Banátu. 
Na značkaře čekalo téměř 60 km turistických
tras, které se měly převážně „pouze“ obnovit.
Rumunské realita byla ovšem trochu jiná a dvě
party turnovských značkařů se někdy doslova
probíjeli zdejší „džunglí“. V českém prostředí
dokáže zkušený značkař obnovit za den
maximálně 10 km. V banátském prostředí se
běžná realita pohybovala o zhruba o polovinu
méně a dokonce jsme zaznamenali den, kdy i
přes veškeré vypětí dokázala čtyřčlenná
značkařská skupina „vyznačit“ 2 km. Příčinou
byla velice těžká orientace v místním terénu,
neexistující cesty (existující pouze na mapách) a
místní vegetace, která oplývá především trny. 
Poslední den zdejšího pobytu bylo
konstatováno, že hlavní cíl byl splněn a
návštěvníci vesnice Eibenthal mají od června
vyznačené trasy v standardu, na které jsou
zvyklí turisté v ČR. Nově vyznačené trasy je
zavedou na nejhezčí místa, která se zde
nacházejí. Do festivalu vydá dceřiná společnost
KČT - TRASA novou mapu Banátu, ve které
návštěvníci najdou všechny trasy s novými texty
k turisticky zajímavým místům zdejšího okolí. 
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Předseda KČT RNDr. Jiří Homolka – jednání
se státní správou a krajskými úřady,
zodpovědnost za mezinárodní vztahy a
partnerskou spolupráci, za řízení klubu, za
mládež a značení. Předseda Rady mládeže
KČT.   

42. Vedení KČT, 10. 3. 2022, Praha
14 dnů před volební konferencí KČT se sešlo
Vedení KČT na svém posledním jednání v
původním složení, resp. již jen 4 jeho členové.
Po zahájení jednání Vedení schválilo program
jednání, zápis z předchozího jednání a kontrolu
splněných úkolů. Jedním z nich bylo doplnění
metodiky pro obnovu historických cest v
krajině o doporučení pro jejich vyznačení
turistickou značkou. V aktuálních informacích
bylo schváleno zvýšení cen turistických map
KČT o 20 Kč od 1. 4. 2022. Členové KČT s
členstvím AKTIV si mohou pořídit mapy KČT
stále s výraznou slevou.
Hlavním bodem jednání byla příprava
Konference KČT a její pořadatelské zajištění.
Místopředseda KČT Ing. Press konstatoval, že
končící Vedení předává hospodaření klubu ve
velmi dobré kondici. 
Národní sportovní agentura (NSA) vypsala
dotační výzvu pro všesportovní organizace,
které mají pro získání dotace zadat do registru
sportovců rodná čísla svých členů. KČT
shromáždilo a zadalo RČ asi od 80 % svých
členů, což představuje asi 6000 členů, od
kterých nemají odbory a oblasti RČ zjištěno.
Na závěr poděkoval předseda KČT Mgr.
Vratislav Chvátal všem členům Vedení a
pravidelným hostům jednání za nasazení a
vykonanou práci při řízení klubu.
   
1. Vedení KČT, 10. 4. 2022, Praha
Nové Vedení KČT, které bylo zvoleno na
celostátní Konferenci KČT v Praze 27. 3. 2022
se sešlo poprvé v neděli 10. dubna v Praze. Po
schválení programu jednání a zápisu z
předchozího jednání byl místopředseda KČT
Ing. Ladislav Macka pověřen prověrkou úkolů z
předchozích jednání a jejich předložením na 2.
jednání. Vedení si stanovilo způsob a zásady
své budoucí práce. Pravidelně po jednání
Vedení se budou konat on-line briefingy s
předsedy oblastí.
Členové Vedení KČT si rozdělili mezi sebou
kompetence takto:

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ KČT
Místopředseda KČT Ing. Ladislav Macka –
zodpovědnost za ekonomiku klubu, řízení
sekretariátu, obchodní aktivity klubu,
provoz a činnost spol. TRASA. Předseda
Ekonomické rady KČT.
Místopředseda KČT Ing. Ladislav Jirásko –
zodpovědnost za marketing a propagaci
klubu, za mezinárodní vztahy, web KČT a
sociální sítě. Předseda Rady pro propagaci
KČT.
Člen Vedení KČT Zdeněk Cabalka –
zodpovědnost za program klubu a informace
o klubu v časopisu Turista, za rozvoj
moderních forem turistiky. Předseda
Programové rady KČT.
Člen Vedení KČT Ing. Rostislav Kašovský –
zodpovědnost za provoz a ekonomiku chat a
za majetek KČT. Předseda Technické rady
KČT.
Členka Vedení KČT Iveta Klemešová –
zodpovědnost za organizaci klubu,
komunikaci mezi ústředím, oblastmi a
odbory. Předsedkyně Organizační rady KČT.
Členka Vedení KČT Ing. Hana Slabáková –
zodpovědnost za databázi členů a akcí.
Členka Organizační rady KČT.

Člen Vedení Zdeněk Cabalka informoval o
přípravě celostátní akce Stezka Českem, která
se uskuteční jednotně 11. 6. 2022 po celé hranici
ČR. Nové Vedení KČT bude pokračovat v
přípravě evropského setkání EURORANDO 2026
v Krušných horách ve spolupořadatelství s
německými turisty.

2. Vedení KČT, 12. 5. 2022, Brno
Po schválení programu a zápisu z předchozího
jednání projednalo Vedení KČT obsáhle
kontrolu úkolů, které byly předány předchozím
Vedením.
Oblasti a odbory KČT dostávají za úkol připravit
oslavy historických chat KČT a KČST. V roce
2022 žádná chata jubileum nemá, v roce 2023
má 100 let Jiráskova chata na Dobrošově a
chata na Pancíři. Rok 2024 bude Rokem
stoletých chat: Klostermannova chata, chata na
Bunči, Holubyho chata na Javořině, chata na
Velkém Polomu, Kostincova chata na Krkavci,
Masarykova chata na Beskydě, Bezručova chata
na Ropičce a chata Prachov.
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Zjednodušení členských příspěvků – většina
diskutujících se shodla, že tři kategorie
členských příspěvků jsou příliš složité a
bude navržen návrat k jedné kategorii s
rozlišením podle věku.
Klubové e-mailové adresy zanechat jako
dobrovolné, mají smysl. V každém případě
musí mít každá oblast jednotnou klubovou
adresu. Smyslem je, aby zůstala klubová
adresa odboru stejná, i když se vymění
předseda odboru. Z klubové adresy je možné
si nechat přeposlat poštu na svou
soukromou e-mailovou adresu. Problém je
pouze se spamy, které se nepřepošlou a je
tedy nutné v pravidelném intervalu e-
mailový účet kontrolovat. Informace na
odbory posílat na oblasti, které budou
informace přeposílat na jednotlivé odbory.
Oblasti se budou snažit pokračovat v
přesvědčování jednotlivých odborů, aby si
jednotnou klubovou adresu zřídily. 

Vedení KČT projednalo návrhy na složení rad a
sekcí, které budou schvalovány na 1. jednání ÚV
KČT na Dobrošově. Pro zpracování strategie
KČT pro další období byla ustavena pracovní
skupina, složená z předsedy KČT, obou
místopředsedů KČT a čestného předsedy KČT
Ing. Jana Havelky.
Vedení vyslechlo zprávu o značení a o
přestěhování centrálního značkařského skladu
z Liberce do Prahy. První zahraniční cesta
nového Vedení vedla do Bratislavy na jednání s
Klubem slovenských turistů. KST usiluje o
uznání turistického značení za národní kulturní
dědictví.
Vedení KČT projednalo materiál pro oblasti a
odbory o „úředním“ zřízení datové schránky
pro všechny právní subjekty. Vedení KČT
nominuje do pléna Českého olympijského
výboru předsedu KČT RNDr. Jiřího Homolku a
do výboru České unie cestovního ruchu
místopředsedu KČT Ing. Ladislava Macku.

On-line jednání ÚV KČT, 19. 5. 2022
Ve čtvrtek 19. 5. ve večerních hodinách se
uskutečnil první on-line brífink členů ÚV KČT.
Bylo projednáno několik bodů programu,
výsledky jsou ve formě doporučení pro jednání
ÚV KČT.

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ KČT
Tento rok ponechat stávající členské
průkazy KČT. Je všeobecný zájem na tom,
aby se začaly zavádět do mobilních telefonů
aplikace, které nahradí umělohmotné
průkazy KČT. Na konci roku vypovědět
smlouvu se společností SPHERE, uplatněním
3 měsíční výpovědní lhůty.Snaha o návrat k
levnějším papírovým členským průkazům,
které by si mohly samy laminovat oblasti. 
Akce Stezka Českem by mohla pokračovat i v
dalších letech jako oslava založení KČT,
ovšem snazší formou, než pochodem po
jednotlivých úsecích v jeden den.

3. Vedení KČT, 2. 6. 2022, Brno
Na začátku jednání byl schválen program
jednání a zápis z předchozího jednání. V rámci
plnění úkolů byl předložen návrh dohody o
spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.
Vzhledem k tomu, že dosud neznáme výši
dotace Národní sportovní agentury a podmínky
jejího čerpání, přesouvá se seminář hospodářů
oblastí na září.
Hlavní část jednání byla věnována přípravě
jednání ÚV KČT, které se uskuteční na
Jiráskově chatě na Dobrošově o víkendu 17. až
19. 6. 2022. Byl projednán program jednání ÚV,
plnění úkolů z předchozích jednání ÚV KČT a
Konference KČT 2022 a řada materiálů pro
jednání.
Vedení KČT schválilo 50 vybraných akcí
rodinné turistiky, které obdrží dotaci 3 tis. Kč.
Ústřední kontrolní komise KČT předložila
Kontrolní nález č. 1/2022 s výsledkem kontroly
financování marketingu a obchodních aktivit za
rok 2021. Výsledkem je doporučení změny
struktury rozpočtu KČT a změny ekonomických
výstupů pro řízení KČT.
Probíhá výběrové řízení na nájemce chaty Na
Čiháku, na generálního sekretáře KČT a
připravuje se výběrové řízení na zhotovitele
nové členské databáze KČT.

Mojmír Nováček, zástupce generálního
sekretáře KČT
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Stezka Českem
Termín: 11. 6. 2022
Místa konání: na
www.kct.cz/akce/stezkaceskem

Hvězdicový pochod do Troje
Termím 19. 6. 2022
Místo konání: Praha

18. Letní turistický sraz
Termín: 5.7 - 9.7.2022
Místo konání: Olomouc

10. Legionářský marš
Termín: 30. 7. 2022
Místo konání: Bystřice nad Olší

 

Nejbližší významné akce KČT
Pochod k výročí otevření rozhledny na Petříně
Termím 20. 8. 2022
Místo konání: Praha

53. Lanškrounská kopa
Termín: 10. 9. 2022
Místo konání: Lanškroun

53. Jede Kudrna okolo Brna
Termín: 23. - 25. 9. 2022
Místo konání: Brno

 

Akce partnerů KČT
55. Zraz vysokorských turistov KST
Termín: 23. - 26. 6. 2022
Místo: Tatranská Lomnica

68. Celoslovenský zraz a 52. Stretnutie TOM
KST
Termín: 7. - 10. 7. 2022
Místo: Slovenský ráj - Hrabušice

Národný výstup na Kriváň
Termín: 12. - 14. 8. 2022
Místo: Vysoké Tatry

Hlavní orelská pouť na sv. Hostýn
Termín: 20. - 21. 8. 2022
Místo konání: Hostýn

Pochod Giacoma Casanovy - Sokolský
celostátní sraz
Termím 18. - 21. 8. 2022
Místo konání: Duchcov

18. Letní turistický sraz
Termín: 5.7 - 9.7.2022
Místo konání: Olomouc

10. Legionářský marš
Termín: 30. 7. 2022
Místo konání: Bystřice nad Olší

Evropský den turistiky IVV, 13. stretnutie
priaznivcov KST
Termín: 17. 9. 2022
Místo konání: Červený Kameň

IV. Mezinárodn letní sraz turistů zemí V4
Termín: 8. - 11. 9. 2022
Místo konání: Bieszczady, Polsko

http://www.kct.cz/akce/stezkaceskem

