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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
Revoluční 1056/8a, PO box 37, 110 05  Praha 1 

spolek, reg. ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. L 1293 

_______________________________________________________________ 
 

Zápis z porady sekretářů oblastí KČT 
5. listopadu 2016, 

sekretariát KČT, Revoluční 1056/8a, Praha 1 – Nové Město 

PROGRAM 

1. Časopis TURISTA – vydávání, dopisovatelé, předplatné 
2. Vystavování průkazů KČT, změna ve výši členských příspěvků, příspěvky A-TOM 
3. Společné členství s Alpenvereinem – zkušenosti a změny 
4. Slevový systém EUROBEDS, slevy na dopravu u ČD 
5. Vyúčtování dotací MŠMT, programy na rok 2017 
6. Stav registrace odborů 
7. Čerpání limitu na služební telefony 
8. Kalendář akcí 2017 
9. Akce KČT v roce 2017: 

 významné a mezinárodní akce 

 Novoroční čtyřlístek 

 Vystup na svůj vrchol 

 akce s Turistickými známkami 

 akce rodinné turistiky a Toulavý kočárek 

 akce k výročí 100 let republiky 
10. Zasílání zápisů z jednání oblastních výborů 
11. Termíny oblastních konferencí a celostátní konference 
12. Různé:  

 úrazové pojištění členů 

 předávání výkazů majetku 
 
Jednání zahájil v 10 hod. generální sekretář Ing. Mojmír Nováček 
Přivítal a představil hosty – předsedu KČT Mgr. Vratislava Chvátala, majitele vydavatelství 
Turistika a hory Ing. Ladislava Jirásko a novou šéfredaktorku Turisty Mgr. Simonu Karlíkovou 
(členku odboru Praha Město). Poté představil přítomné zástupce oblastí. 
Úvodní slovo předseda KČT Mgr. Chvátal 
 
1. Časopis Turista – vydavatelství Lidé a hory (L. Jirásko, S. Karlíková) 

První dvojčíslo vyjde 27. 1. 2017, bude zasláno všem odborům. Redakce má zájem o zprávy 
z odborů - věcné informace, fotografie. Pro propagaci žádají oblasti 10 výtisků na každou 
oblast. 
Nová redakční rada zpráv: Z. Cabalka, I. Press, M. Bradová, M. Holenda, M. Nováček 
Redakční rada: zástupci KČT V. Chvátal, P. Teringl – elektronická komunikace, je možná 
účast zástupců zhotovitele na vrcholných jednáních KČT. 
Cena pro člena KČT byla snížena 320 Kč, cena pro volný prodej zachována. 
Předplatné přes distribuční společnost SEND nadále vyřizuje pan Luděk Kadlec. 
 

2. Vystavování průkazů KČT, změna ve výši členských příspěvků, příspěvky A-TOM 
Změny viz samostatný materiál (věkové určení seniorů a juniorů, dobrovolné členství 
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tomíků – navrhovaný základní členský příspěvek 20 Kč již pro rok 2017, změna výše 
příspěvku v rozšířeném členství). Sekretáři nemají připomínky k navrhovaným změnám. 
Výši příspěvků projedná ÚV KČT, pokud změnu schválí, bude zavedena do členské evidence 
s tím, že změnu výše příspěvku musí zpětně schválit Konference KČT 2017. Pokud by se tak 
nestalo, bylo by nutné vybrat původní vyšší částky. 
Mgr. Chvátal informoval o objednávání vest pro rozšířené členství. Přes opakovaně 
prodloužený termín je malý zájem. Ing. Bradová – připomínka k velikostem – pokud nelze 
vyzkoušet, není zájem. Špatná zkušenost s velikostmi dámského oblečení v loňském roce… 
TOP členství 2017 nabídne následující: mapa, turistický průvodce Soukup a David Brdy, 
batoh Alpine Pro 25 litrů (modrý, s mnoha kapsami, vhodný na vycházky) 
 

3. Společné členství s Alpenvereinem – zkušenosti a změny 
Zkušenosti jsou dobré, přivádí nové mladší členy, objednání členství přes Internet na webu 
Alpenvereinu i KČT i na smluvních místech viz brožura. Pojištění Alpenvereinu pro celý svět 
je jedinečné. 
 

4. Slevový systém EUROBEDS, slevy na dopravu u ČD 
Slevy na chatách doma i v zahraničí, prodej sportovních potřeb apod. Provizní prodej pouze 
1 člověk z Kralup nad Vltavou, provize 50% fungují. Slevy na mapy KČT. In-karty ČD většinou 
jen jednoleté. Kilometrická banka na 2000 km stále existuje, po nákupu na základě 
potvrzení o nákupu příspěvek 200 Kč. Slevy do objektů NPÚ – nově všechny objekty 
z plného na snížené vstupné. Ing. Press informoval, že ČD nově chystají celodenní jízdenku 
pro přepravu jízdního kola (nyní platba dle ujetých km). 
 

5. Vyúčtování dotací MŠMT, programy na rok 2017 
Každoročně jsou vydávány dodatky ke směrnicím, ale pokyny dostává ústředí až v květnu, 
takže nemohou být vydávány dříve. Novinkou je, že MŠMT v roce 2017 konečně uzná i 
čerpání subjekty s účetnictvím dle zákona, tj. i s jednoduchým účetnictvím. Odpadne tak 
nutnost čerpat dotace přes oblasti. 
Dotace 2016 pro ZdP – samostatný program společný s trasami pro vozíčkáře. Zatím malé 
čerpání. Z pléna připomínka, že oblastem chybí informace, kolik mohou jejich ZdP čerpat. 
Toulavý kočárek 2016 – možno čerpat pouze na akce Toulavého kočárku (samostatný 
program) – sekce proto rozhodla o přesunu nevyčerpaných peněz na jiné akce 
Dotace MŠMT 2017 
Program III.: sportovní činnost – složení dotace jako v předchozích letech 
Program IV.: opravy a údržba sportovních zařízení – nutné dodržení podmínky na minimální 
výši členských příspěvků vlastníka chaty – 500 Kč dospělí a senioři, 100 Kč děti a mládež 
Program VII.: podpora zdravotně postižených – dotace pro ZdP a značení vozíčkářské trasy 
Program VIII.: Podpora celoroční práce s dětmi do 18 let – min. 15 dětí do 15 let, schválená 
výroční zpráva apod. Základní články (odbory) podávají žádost do elektronického systému 
MŠMT samy. Informovat oblasti a potenciální zájemce o možnosti žádat o tuto dotaci 
z MŠMT. 
Program X.: Toulavý kočárek – samostatná dotace, kterou bude možno čerpat pouze na 
tuto aktivitu. 
 

6. Stav registrace odborů 
Sekretáři žádají o zaslání aktuální sestavy elektronicky. V předložené variantě někteří 
sekretáři postrádají již nahlášené změny. 
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7. Čerpání limitu na služební telefony 
Tabulka odeslána. Zaslat sekretářům tarify telefonů – možnost přidat nové telefony plně 
hrazené nebo do limitu… 
 

8. Kalendář akcí 2017 
Prodej inzerce – obálkové stránky (Praha nemá ústřední reklamu na předepsaném místě, 
má ji jen uvnitř). Pokud oblast bude chtít tyto strany napříště prodat sama, nutno 
signalizovat ústředí do dubna a počítat s tím, že oblast pak nedostane příspěvek z ústředí. 
Dosud není uzavřena sponzorská smlouva s Lesy na příští rok. 
Schválený text letošní faktury oblasti dle paní Ing. Machátové: „Fakturujeme Vám příspěvek 
za reklamu firem OZP, ČD, Author a Lesy ČR v oblastním kalendáři turistických akcí na rok 
2017 částku celkem … Kč“. Výše příspěvku je odstupňována dle počtu výtisků. 
 

9. Akce KČT v roce 2017: 

 významné a mezinárodní akce – samostatný materiál 

 Novoroční čtyřlístek – k dodaným materiálům ještě přibude dvoulist o Turistovi 

 Vystup na svůj vrchol 

 akce s Turistickými známkami – zájem je o 66 akcí. Seznam vybraných akcí připravuje 
sekce pěší turistiky, v kalendáři je však nyní označeno více akcí. Nutno vyjasnit. 

 akce rodinné turistiky a Toulavý kočárek – seznam dodala sekce RT 
Sekce by měla znovu specifikovat, jak označovat akce vhodné pro rodiny s kočárkem 
(průchozí trasa) a akce „Toulavý kočárek“ s atrakcemi pro děti. Snaha je organizovat co 
nejvíce akcí, ale chybí koordinace se sekcí… Seznam sekce RT obsahuje akce, které získají 
dotaci, ale zájem pořadatelů je větší – měli by dostat možnost zařadit svou akci do 
seriálu TK i bez dotace (umístění ikony v kalendáři a na webu). 
Námět pro programovou radu – větší aktivita sekcí, až po ní vyznačení ikon do 
kalendáře. Sekce mohou v období od 1. 9. do cca 1. 10. projednat zařazení akcí do 
dlouhodobých seriálů (Toulavý kočárek, Akce s tur. známkami, Novoroční čtyřlístek, atd.) 
a teprve pak zadat příslušnou ikonu do databáze. 

 akce k výročí 100 let republiky (garantuje oblast Praha – zahájení na Jarním Sluníčku 
v Praze 2017) a 130 let KČT: roční oslavy s ročním předstihem. Záznamník na 100 akcí 
(z toho 39 akcí 2017, zbytek 2018) Oficiální mediální zahájení PP Bučovice, pak Praha, 
záštita předsedy Senátu Štěcha, 9. 6. 2018 setkání až 140 lidí z celé republiky, ocenění 
apod. v režii státu! Společná akce 28. 10. 2018 v Praze na náměstí Republiky – za 
účastnický poplatek snad jízdné po Praze, volné vstupy apod. 

 Měsíc věží a rozhleden 28. 9. - 28. 10. (akce k prodloužení turistické sezony); příp. Noc 
věží a rozhleden 8. 5. (výstupy za východem Slunce) 

 
10. Zasílání zápisů z jednání oblastních výborů 

Zápisy zasílat na organizace@kct.cz, případně vkládat přímo do datového skladu. Situace 
je lepší než před rokem.  
Členové organizační rady zápisy čtou, ale požadavky na ústředí nevnímají jako zadání 
požadavku – ten musí zástupce oblasti vznést samostatně (stačí mailem). 

 
11. Termíny oblastních konferencí a celostátní konference 

Cca polovina oblastí již má stanoven termín své oblastní konference, ostatní doplní na 
jednání ÚV KČT 

 
 

mailto:organizace@kct.cz
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12. Různé:  

 úrazové pojištění členů – formulář a pokyny pro vyplňování (lze stáhnout z datového 
skladu nebo webu pojišťovny): odbor potvrdí do doplňující poznámky, že se úraz stal na 
organizované akci. Požádat Milana Hokeho o materiál zpracovaný pro oblast Liberecký 
kraj o rizicích úrazů. Členové mají pojištěny i turistické aktivity (např. značení), značkaři 
by tedy měli být členy KČT, jinak pojištěni nejsou. Během organizované akce jsou 
pojištěni i nečlenové KČT. 
V současné době nemáme cestovní pojištění – doporučujeme použít Alpenverein 

 předávání výkazů majetku – dle Směrnice HOSP 18/2016. Za rok 2014 a 2015 do 
31. 3. 2017, dále vždy k 30. 6. následujícího roku (např. za rok 2016 do 30. 6. 2017). Pro 
odbory (pobočné spolky) bude snazší předávání přes oblasti na ústředí. Samostatné 
spolky zasílají samy svému rejstříkovému soudu. 

 Web – internetové členství umožnit do všech oblastí, které o to projeví zájem 

 OZP proplácí členům členské příspěvky do výše 500 Kč na základě potvrzení odboru 
o výši zaplacených příspěvků na formuláři žádosti.  

 Aktivní/neaktivní cvičitelé – doplnit do databáze možnost zadat informaci o neaktivním 
vedoucím a cvičiteli a datu (roku) získání kvalifikace 

 26. - 28. 5. 2017 školení hospodářů a školení správců webu oblasti, pravděpodobně na 
Čeřínku (M. Bradová domluví zajištění ubytování na chatě). 

 Ukončení členství během roku:  Pokud člen vystoupil, jeho záznam v členské evidenci 
převést do neaktivních. Při úmrtí člena poznačit datum úmrtí do poznámky a záznam 
převést do neaktivních. Již zaplacené členské příspěvky přitom ponechat jako zaplacené! 
Vznikne pak rozdíl mezi hromadným příjmovým dokladem a zúčtováním, je to tak 
v pořádku, rozhodující je sestava zúčtování. Jakékoliv dotazy k členské evidenci na 
slabakova@kct.cz. 

 Vyúčtování prodejního materiálu předaného na ÚV KČT (náramky, visačky, nášivky, 
odznaky) – oblast nahlásí na ústředí (J. Režnarovi), kolik z předaných věcí prodala nebo si 
chce ponechat pro svou prezentaci – bude ústředím vyfakturováno. Další materiál může 
oblast vrátit nebo si jej ponechat na prodej v roce 2017. 

 
 
Zapsala: Ing. Hana Slabáková, doplnil Ing. Mojmír Nováček 
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