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Usnesení konference
Klubu českých turistů
Konference KČT konaná dne 30. března 2019 v Praze po projednání
předložených materiálů a ústně přednesených návrhů:

1. děkuje:
a) odstoupivšímu JUDr. Milanovi
Hokemu za práci předsedy
Ústřední kontrolní komise KČT
v letech 2018–2019;
b) bývalé účetní KČT Jitce
Matušové za dlouholetou
práci pro KČT;
2. schvaluje:
a) jednací a volební řád
konference KČT;
b) zprávu předsedy KČT
o činnosti KČT;
c) zprávu Ústřední kontrolní
komise KČT;
d) plnění rozpočtu KČT k 31. 12.
2018 a návrh rozpočtu KČT
na rok 2019;
e) Stanovy KČT;
f) výši odvodu členských příspěvků na ústředí KČT v roce
2020 takto: základní členství
– dospělý 150 Kč, junior, senior
a ZdP 90 Kč, rodina 300 Kč,
A-TOM 20 Kč; rozšířené členství
– dospělý 550 Kč, junior, senior
a ZdP 490 Kč, rodina 700 Kč,
A-TOM 420 Kč; TOP členství dospělý 1380 Kč, junior 1270 Kč,
senior a ZdP 1310 Kč, rodina
1480 Kč, A-TOM 1230 Kč;
3. volí:
a) předsedou Ústřední kontrolní
komise KČT Ing. Jána Babniče;
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b) členkou Ústřední kontrolní
komise KČT Bc. Renatu Kotalovou;
4. bere na vědomí:
a) zprávu o plnění úkolů konference KČT v roce 2018 s tím,
že je potřeba nadále sledovat
přípravu novely mysliveckého
zákona se záměrem zachování
volného průchodu krajinou;
b) udělení čestného členství KČT
Mgr. Libuši Valentové
a Ing. Břetislavu Boháčovi;
c) uvedení následujících odborů
a osobností do Síně slávy
české turistiky: Horský spolek
pro nejsevernější Čechy,
KČT, odbor Krásná Lípa; KČT,
odbor Ústí nad Orlicí; KČT,
odbor Jičín; odbor KČT Brno,
Klub turistů a lyžařů Brno;
MUDr. Johann Hille; Emanuel
Vladimír Danihelovský; prof.
MUDr. Karel Chodounský;
prof. Eduard Hauptmann;
5. souhlasí:
s tím, aby Klub českých turistů,
jako jediný společník, nabyl celé
jmění obchodní společnosti
TRASA, spol. s r. o., IČ: 4846657,
a pověřuje Vedení KČT ke všem
právním jednáním souvisejícím
s nabytím jmění obchodní společnosti TRASA, spol. s r. o.;

6. ukládá:
A) Vedení KČT:
a) aby předtím než dojde k nabytí jmění TRASA, spol. s r. o.,
prověřilo ekonomickou
a finanční kondici obchodní
společnosti TRASA, spol.
s r. o., a v případě, že nabytí
jmění by mohlo být pro Klub
českých turistů ekonomicky
nevýhodné nebo rizikové, aby
Vedení KČT rozhodlo o tom,
že k nabytí jmění nedojde;
b) projednat připomínky a návrhy z diskuze na konferenci
KČT a předložit je na nejbližším jednání ÚV KČT;
c) vyhodnotit plnění dlouhodobého záměru KČT do
roku 2020 a zpracovat návrh
dlouhodobého záměru KČT
do roku 2030;
d) zvýšit počet dotovaných akcí
rodinné turistiky;
e) aktualizovat datový sklad;
f) dopracovat a pravidelně aktualizovat web KČT na základě
připomínek uživatelů;
B) generálnímu sekretáři:
uveřejnit v časopise Turista informaci o průběhu konference.
V Praze dne 30. března 2019
Ing. Hana Slabáková,
předsedkyně návrhové komise

Klub českých turistů informuje...
Z jednání orgánů KČT
Vedení KČT se sešlo ve středu
27. února v Praze na svém 9. jednání.
Po schválení programu a zápisu
z předchozího jednání se Vedení
věnovalo kontrole úkolů. Hlavním
bodem programu byla příprava
celostátní konference KČT, včetně
zapracování připomínek k návrhu
Stanov KČT, které zazněly na
oblastních konferencích. Po zhodnocení účasti KČT na veletrhu
Holiday World v Praze doporučilo
Vedení KČT prezentovat klub na
tomto veletrhu i v dalších letech.
Dalším bodem jednání bylo hodnocení proběhlých významných
akcí KČT a informace o přípravě
jednání Ústředního výboru KČT,
které bude spojeno s oslavou
130 let klubového turistického
značení dne 22. června 2019
ve Svatém Janu pod Skalou
na Berounsku. V závěrečném
bloku jednání přijalo Vedení KČT
informaci, že se získáváním slev
Eurobeds bude pomáhat Ing.
Miloslav Vítek, a dále také zprávu
o zřízení pracovní komise pro
elektronickou turistiku (využití
outdoorových her se zadáváním
úkolů mobilním telefonem) pod
vedením Ing. Jiřího Pstružiny
z Prahy.

Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT, které jednalo dne 30. ledna 2019, schválilo navržená
vyznamenání:
Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Jiří Polesný (KČT, odbor Benešov)
Čestný odznak KČT
• JUDr. Jaroslav Holý (KČT, odbor Golčův Jeníkov)
• Věra Holá (KČT, odbor Golčův Jeníkov)
• Edmund Brzozowski (KČT, odbor Horal Ústí nad Orlicí)
Veřejné uznání I. stupně – čestný odznak Vojty Náprstka
• Ladislav Hojgr (KČT, odbor Valašské Meziříčí)
Zasloužilý mistr turistiky
• Jaromír Havlíček (KČT, odbor Krušné hory Sokolov)
Oceněným členům KČT děkujeme za dobrou práci pro KČT
a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.
Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT
Tomíci na 16. Českém zimním
srazu turistů v Polici nad Metují
Bude sníh na běžky, či nikoliv?
Obleva napříč republikou vyvolávala vrásky, ale nakonec to pětadvacet tomíků z odboru Slezský
Tomík risklo, přijelo do Police nad
Metují vybaveno běžkami a roz-

hodně nelitovalo. Zatímco většina
(včetně slovenských tomíků)
vyrážela ráno na pěší trasy a zájezdy do atraktivního skalnatého
okolí, Opaváci a Ostraváci vyrazili
v pátek na běžkařskou trasu L3
z Horního Adršpachu do Dědova
a v sobotu na přejezd Jestřebích

Třetí mimořádné jednání ÚV KČT
se uskutečnilo po skončení semináře o chatách KČT na chatě Bunč
v Chřibech v neděli 10. března.
Na programu bylo schválení vyznamenání pro celostátní konferenci;
to proběhlo krátce a úspěšně.
Ing. Mojmír Nováček, zástupce
generálního sekretáře KČT

Zimního srazu se zúčastnilo také 25 tomíků z ostravského odboru Slezský Tomík
(foto: Rostislav Kašovský)
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hor trasou L2 z Petříkovic do
Odolova. Po vystoupání z údolí
byly sněhové podmínky velmi
solidní a mnohde jsme dokonce
našli vzorně strojově upravené
stopy, které vyhovovaly zvláště
nováčkům. Někteří byli na běžkách poprvé a naučili se lyžovat
velmi rychle! V okolí Police nad
Metují jsme také „pokřtili“ nové
běžkařské sety Sporten pořízené
pro nejmenší turisty z odboru. Nevynechali jsme atraktivní zastávku
na Jestřebí boudě (provozované
odborem KČT z Úpice), na Markoušovické rozhledně nebo na
rozhledně Žaltman. Zbývající čas
v místě srazu vyplnily prohlídky
Muzea stavebnice Merkur, Muzea
papírových modelů anebo aktivity
na obrovské lezecké stěně v sokolovně, místě našich noclehů. Ostravští tomíci určitě nezapomenou
na výbornou horkou čokoládu
v polické kavárně, místní specialitu
Pavlišovský řízek k sobotní večeři,
chutně připravené svačinky na
cestu anebo na překvapení
s páteční snídaňovou gulášovou
polévkou.
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ku KČT byl zajištěn prodej map,
průvodců, Turistických vizitek,
kalendářů turistických akcí a dalších turistických suvenýrů. Proto
u nás bylo neustále rušno. Stánek
navštívilo také mnoho členů KČT,
zejména díky volnému vstupu
s členským průkazem v neděli
24. února.
Ing. Mojmír Nováček,
zástupce generálního
sekretáře KČT
Shromáždění účastníků srazu před chalupou Skurečená (foto: Oldřich Pavlík)

zem“. K pohodě všech účastníků
bylo připraveno pohoštění a také
pamětní suvenýry. Uvnitř chalupy
se hrálo, zpívalo a tancovalo.
Přítomen byl i Petr Holeňa z KČT
Hodslavice, jenž zavzpomínal
na první zde konaný sraz v roce
1968, kterého se osobně zúčastnil.
Setkání turistů na Skurečené se
vydařilo a všichni už se těší na
další akce pořádané KČT.
Oldřich Pavlík,
dopisovatel časopisu Turista

Veletrh Holiday World 2019
v Praze
Měsíc po veletrhu Regiontour
2019 v Brně se KČT zúčastnil obdobného veletrhu Holiday World
na Výstavišti v Praze-Holešovicích,
kde prezentoval 130. výročí turistického značení KČT a 130. výročí vydávání časopisu Turista.
Velký zájem veřejnosti byl o nově
vydaný Atlas turistických cílů (tentokrát zaměřený na rozhledny),
jehož součástí je také autoatlas
ČR v měřítku 1 : 200 000. Na stán-

Rostislav Kašovský, KČT,
odbor Slezský Tomík, Ostrava
Významná akce KČT – Zimní
sraz turistů na Skurečené 2019
Dne 23. února se konal u turistické
chalupy na Skurečené již 50. Zimní
sraz turistů a XII. Krajský sraz turistů KČT, oblasti Moravskoslezské.
Účastníky, kterých se sešlo více
než 200, přivítali předsedkyně
KČT, odboru TJ Nový Jičín Ing.
Martina Fiedlerová, místopředseda KČT Zdeněk Cabalka
a místopředseda KČT, oblasti
Moravskoslezské Ing. Břetislav Boháč. Všichni účastníci si společně
zazpívali píseň „Moravo, ty krásná
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Stánek KČT na pražském veletrhu Holiday World (foto: Ing. Mojmír Nováček)

Vyhlášení veřejné sbírky pro
stavební úpravy Jiráskovy chaty na Dobrošově
V roce 2023 bude Jiráskově chatě na Dobrošově 100 let a Spolek KČT Náchod oslaví 130 let
své existence. Máme před sebou
ještě čtyři roky na to, abychom se
pozitivně vyrovnali s nedostatky,
které dnes Jiráskovu chatu velmi
tíží. Mrazy v zimě roku 2018 se
neblaze zapsaly do technického stavu chaty. Popraskalo
vodovodní potrubí a rozvody
tepla, voda zaplavila část budovy
a zmrzla. Po odkrytí dřevěných
obvodových stěn se ukázalo, že
izolace ze skelné vaty, použitá při
rekonstrukci chaty na přelomu

století, je úplně zničená. Dešťová
voda při silnějších srážkách a větru zatéká přes netěsnící okna do
restaurace, klubovny a zeleného
salonku. Udržet chatu v provozu
znamená provést stavební
úpravy v celé budově a přitom
vytvořit podmínky k nabídce
respektující současné požadavky
lidí na ubytování v pokojích
se sociálním zařízením. Není
v silách KČT všechny nezbytné
stavební práce zafinancovat
z vlastních prostředků. Ty, které
jsme pro chatu našetřili, budou
stačit odhadem na projektovou
dokumentaci a opravu jednoho
až dvou pokojů. To je jeden
z důvodů, kvůli kterým se Spolek
KČT Náchod rozhodl pro vypsání
veřejné sbírky. Dalším důvodem
je skutečnost, že úprava bezprostředního okolí chaty nebyla ve
20. století našimi předky provedena tak, jak navrhoval architekt
Dušan Jurkovič.
V roce 2023 bude chatě 100 let
a toto kulaté výročí bychom
chtěli veřejnosti připomenout
kompletní rekonstrukcí a dokončením stavby, tj. i úpravou okolí
chaty v podobě, kterou by Dušan

Jurkovič jistě přijal. Jiráskova
chata je perlou architektury
Náchodska a Novoměstska. Dále
chceme představit návštěvníkům
Kladského pomezí stavby významného československého architekta
naučnou stezkou s 5 zastaveními,
vedoucí z Nového Města nad
Metují k Jiráskově chatě na Dobrošově. Vážení turisté, dovolujeme si
vás požádat o finanční podporu
tohoto záměru a věříme, že
stejně jako v minulosti, kdy naši
předci vynášeli na Dobrošov
jednotlivé cihly, aby mohla být
chata postavena, ani my nezůstaneme pozadu a chatu se nám
společným úsilím podaří udržet
v provozuschopném stavu i pro
další generace. Vnímáme to jako
naši povinnost. Děkujeme všem,
kteří pomůžete zasláním finanční
částky na transparentní účet
u ČSOB č. 285648352/0300.
Miroslav Horák, předseda,
a Ing. Jaroslav Rohulán,
místopředseda Spolku KČT
Náchod (kráceno Redakční
radou Zpráv KČT)
Seminář na téma
„Příprava turistické akce“
Programová rada KČT připravila
seminář na téma „Příprava turistické akce“ v termínu 11. a 12. května
2019 na chatě Vyhlídka (Merklovice 109, Vamberk). Každá oblast
KČT má možnost vyslat 3 zástupce. Případnou volnou kapacitu je
možno doplnit o další účastníky,
proto prosím zájemce, aby obratem kontaktovali pořadatele –
Zdeněk Cabalka, cabalka@kct.cz,
který jim zašle podrobnosti.
Zdeněk Cabalka,
místopředseda KČT a předseda
Programové rady KČT
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Nové turistické bundy pro KČT
Klub českých turistů společně
s příborskou firmou Alpiczech
vytvořily turistickou bundu
speciálního střihu. Unikátní je
zejména použitý materiál, kterým
je dvouvrstvá nanovlákenná
membrána NANOMEMBRANE.
Výrobce uvádí, že tato membrána
má paropropustnost 130 l/m2/
/24 hod., voděodolnost 20 m vodního sloupce a 100% větruodolnost. Povrch laminátu je upraven
speciální vodoodpudivou vrstvou
HYDROPHOBIC EXTREME.
Oleofobní úprava zabraňuje
přilnutí znečistění (samočistící
efekt). Vlastnosti membrány
a její údržba jsou popsány na
www.nanomembrane.cz.
Pro členy KČT jsou určeny dva
vzory turistické bundy:
1) Bunda vzor KČT je polodlouhá,
s kapucí v límci, s vnější légou na
zipu, s přichycením suchými zipy.
Má čtyři vnější kapsy (dvě dole
a dvě na prsou) a jednu vnitřní

Bunda vzor KČT a Zbyněk Báča
(foto: Ing. Mojmír Nováček)
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náprsní kapsu. Všechny kapsy jsou
uzavíratelné zipem s légou. Bunda
má stahování v pase a na spodním
okraji, kapuce stahování na zátylku
a na předním okraji je možno ji
zmenšit suchým zipem. Vzorek bundy je červený s modrými rameny
a je možno si objednat i opačnou
barevnost (tedy modrou bundu
s červenými rameny).
2) Bunda vzor COLORADO je
polodlouhá, s volnou kapucí. Na
zipu je vnitřní léga. Má rovněž čtyři
vnější kapsy (dvě dole, jednu na

prsou a jednu malou na levém rukávu) a jednu vnitřní kapsu. V pase
má zapínací pruh, stahování je na
dolním okraji bundy. Kapuce má
stahování na zátylku, na předním
okraji i zkracování na gumu s tlačkou. V podpaží jsou větrací otvory
uzavíratelné zipy. Vzorek bundy
je červený s modrými proužky ve
švech rukávů.
Oba vzory mají stahovací rukávy,
podlepené švy a na rukávu natištěný znak KČT. Lze si objednat
standardní velikosti od S po 3XL,
možné je také objednat individuální
velikost podle rozměrů postavy.
Podrobnosti jsou uvedeny v objednávce, kterou si můžete vyžádat na
adrese kct@kct.cz. Cena pro členy
KČT je u bundy vzor KČT 5.350 Kč
a u bundy vzor COLORADO
4.750 Kč, přičemž dosažená sleva
je oproti běžnému prodeji cca
1.400 Kč u bundy vzor KČT
a 900 Kč u bundy COLORADO.
Ing. Mojmír Nováček, zástupce
generálního sekretáře KČT

Bunda vzor COLORADO a Věra Maroušková
(foto: Ing. Mojmír Nováček)

Ing. Vlastimil Kleandr
(2. 1. 1937 − 19. 2. 2019)

řejné uznání II. stupně – diplom
s medailí. Letos obdržel čestné
uznání odboru KČT v Mladé
Boleslavi s pamětní medailí ke
130. výročí KČT.
Za výbor KČT v Mladé Boleslavi
Věra Zimová

Boleslavský rodák Ing. Vlastimil
Kleandr byl členem oddílu turistiky již od roku 1975. Patřil k předním organizátorům turistických
akcí a spolu se svou manželkou
Ing. Marií Kleandrovou se podílel
především na vedení vícedenních autobusových zájezdů.
K sedmi ročníkům Mladoboleslavské padesátky vytvořil brožury, které seznamovaly účastníky
s historií obcí a dalšími turistickými zajímavostmi. Od roku 1986
byl členem výboru jako jednatel,
později jako správce archivu.
V roce 1997 připravoval výstavu
ke 110. výročí založení KČT,
která byla v muzeu k vidění pod
názvem Historie a současnost KČT
v Mladé Boleslavi. Vlastimil Kleandr
byl také autorem rozsáhlé, stostránkové brožury 80 let KČT Mladá Boleslav, vydané v roce 1999.
Působil jako zástupce odboru
v oblasti Český ráj – Pojizeří. V roce
2003 se stal členem přípravného
výboru Středočeské oblasti KČT
a od roku 2004 členem oblastního
výboru, kde měl na starosti program. Kvůli svému zdravotnímu
stavu byl však nucen práci ve
výboru ukončit. Ke 110. výročí KČT
mu bylo v roce 1998 uděleno ve-

Vladimír Rakouš
(17. 1. 1931 − 22. 2. 2019)
Člen odboru KČT START Český
Krumlov zemřel po dlouhé nemoci. Do poslední chvíle se zajímal
o dění v KČT. Byl dlouholetým
aktivním pořadatelem DEP Krajem pětilisté růže, členem výboru
odboru a značkařem. Mimo to byl
Vladimír Rakouš také držitelem
veřejného uznání I. stupně – čestného odznaku Vojty Náprstka.
Jiří Franc, oblastní výbor KČT
Jihočeská oblast
RNDr. Vladimír Theuer
(8. 8. 1941 − 27. 2. 2019)
Se zármutkem oznamujeme, že
z našich řad odešel ve věku 77 let
RNDr. Vladimír Theuer ze Žatce.
Vláďa byl dlouholetým členem
Svazu turistiky ČSTV a později
Rady mládeže KČT v oblasti
metodiky. Jako nadšený turista
se stal organizátorem, a to zejména akcí pro cvičitele mládeže.
Jednalo se však nejen o školení
cvičitelů I. a II. třídy nebo rozhodčích turistických závodů, ale také
o organizování např. nočních výsadků a zahraničních cest. Vláďa
Theuer se zasloužil o propagaci
rodinné turistiky, „jeho“ Pohádkový les je dodnes živý a populární.
Je autorem brožury Turistický
oddíl mládeže (vydané roku
1988). Jeho články a fotografie

byly pravidelně zveřejňovány
v časopise Turista. Věnujte mu,
prosím, tichou vzpomínku.
Libuše Valentová, jménem členů
Rady mládeže KČT
Bohuslav Wimmer
(24. 7. 1933 − 9. 3. 2019)

Člen odboru KČT START Český
Krumlov zemřel po dlouhé nemoci a do poslední chvíle pomáhal
při organizaci v mateřském odboru (zejména s metodikou a členskou evidencí). Bohuslav Wimmer
byl dlouholetým pořadatelem
DEP Krajem pětilisté růže. Pro
účastníky vypracovával známé,
turisty velmi ceněné vandrovní
knížky DEP Krajem pětilisté růže.
V minulosti byl též předsedou odboru KČT START Český Krumlov,
členem oblastního výboru KČT
Šumava a po sloučení aktivně
pracoval v oblastním výboru Jižní
Čechy. Mimo to byl lektorem pěší
turistiky, držitelem veřejného
uznání I. stupně – čestného odznaku Vojty Náprstka a čestným
členem oblasti KČT Jihočeský
kraj. V roce 2012 mu byla udělena Cena města Český Krumlov.
Čest jeho památce.
Jiří Franc, oblastní výbor KČT
Jihočeská oblast
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