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Informace oblastem - duben 2016 
 

1.   Dotace 2017 
V těchto dnech se upřesňují jednotlivé dotace co do výše dotace a podmínek pro jejich 

čerpání. V příloze posíláme rozdělení dotace na akce pro seniory a juniory a pokyny pro jejich čerpání, 
schválené vedením KČT 19. dubna. Dotace významným akcím KČT byly schváleny již v listopadu 2015 
na ÚV KČT v Prášilech, ale ještě mohou být navýšeny prostředky od OZP. Dotace na krajské akce 
EURORANDO činí 3.000 Kč pro každou oblast a bude se čerpat podle pravidel pro čerpání dotací 
MŠMT. Konečným příjemcem dotací MŠMT může být kterýkoli subjekt KČT, který vede podvojné 
účetnictví – tedy ne pouze oblast, ale i odbory. 

Ve fázi upřesňování výše a způsobu čerpání jsou dotace na akce Toulavý kočárek, akce 
Rodinné turistiky, na akce ZdP, dotace na akce a materiál pro tomíky.  

K objasnění čerpání a vyúčtování všech druhů dotací uspořádáme na ústředí seminář pro 
zástupce oblastí v pátek 20. května 2017 od 15 hod. Počítejte s tímto termínem, pozvánku pošleme 
počátkem května. 

 

2.   Akce KČT na oslavu 700. výročí narození Karla IV. 
KČT se společně s dalšími ujal připomenutí 700. výročí narození českého krále Karla IV. 

turistickými akcemi. Hlavní den oslav bude v Praze v sobotu 7. května, kde se pořádá řada pěších 
pochodů, cyklojízd a také splutí Berounky a Vltavy. V příloze jsou pozvánky na jednotlivé akce. Pro 
účastníky jsou připraveny účastnický list, absolventská vizitka, turistická známka a nálepka a v cíli 
pochodu na Karlově náměstí v Praze možnost výstupu na věž Novoměstské radnice za symbolické 
vstupné 5 Kč. 

Protože se akce k uctění významného výročí Karla IV. pořádají nejen v Praze, žádáme všechny 
pořadatele, aby o své akci poslaly informaci na ústředí KČT. Zajímá nás pozvánka, fotky, počet 
účastníků. O všech akcích chce člen ÚV KČT JUDr. Milan Hoke vytvořit album pro Muzeum turistiky.  

Středočeská oblast vytvořila k výročí Oblastní tematický odznak – OTO. Podrobnosti v příloze. 
 

3.   Ukončení akce EURORANDO v Česku 
Evropské pochody EURORANDO byly zahájeny u nás na Hrčavě – nejvýchodnější obci ČR. 

České ukončení se bude konat v sobotu 27. srpna 2016 v obci Kouty nad Desnou. Součástí bude 
prohlídka přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně a turistické možnosti návštěvy horní nádrže na 
hoře Mravenečník v Jeseníkách. Závěrečnou akci EURORANDO pořádá odbor KČT Šumperk, který zve 
turisty ze všech koutů naší republiky do Koutů nad Desnou. 

Během závěrečného ceremoniálu přiváží zástupci každé oblasti stuhu na štafetu a předají 
seznam všech akcí, které ve své oblasti k Eurorandu pořádali. Podrobnosti ke stuze na požádání sdělí 
místopředseda KČT Zdeněk Cabalka (cabalka@kct.cz)  

 

4.   Oslavy 100 let republiky v roce 2017 a 2018 
Již v roce 2017 budou zahájeny turistické oslavy 100 let republiky a měly by se tedy objevit 

v kalendářích akcí 2017. Posílám Vám první informaci projektu oslav. Pořadatelé oslav žádají oblasti o 
vytipování 7 akcí k výročí a jejich zadání do kalendáře akcí. 
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5.   Významné akce KČT 2017 
Programová rada KČT nedostala žádné náměty na vyhlášení významných akcí KČT na rok 

2017. Termín pro podání přihlášek posunuje do 30. dubna 2016. Zájem o zařazení akce mezi významné 
akce KČT 2017 zašlete předsedovi PR, panu Zdeňku Cabalkovi (cabalka@kct.cz).  

 

6.   Hlášení akcí odborů 
Na celostátní konferenci v Praze byli delegáti požádáni, aby v odborech svých oblastí provedli 

průzkum akcí, které jednotlivé odbory pořádají. Programová rada si od toho slibuje přehled o celkové 
účasti na akcích KČT. Počty akcí a účastníků sleduje v celé Evropě Evropská asociace turistických klubů, 
jako dosah akce EURORANDO v jednotlivých zemích. Do seznamů se ovšem dávají všechny akce, ne jen 
akce spojené s energiemi. 

Žádáme oblasti, aby se ujaly koordinace vypracování přehledů akcí ve svých oblastech a 
získaly vyplněné přehledy od svých odborů. Období, ve kterém se akce zjišťují, běží od 27. 9. 2015, 
bude končit 27. 8. 2016, ale žádáme o předání přehledů do 30. 6. 2016, abychom akci neprotahovali do 
letních prázdnin. 

 

7.   Hlášení úklidových akcí v přírodě 
Na jednání ÚV KČT v Prášilech v listopadu 2015 byli zástupci oblastí informováni o 

celorepublikové kampani „Ukliďme Česko“, která vyvrcholila hromadnou akcí v sobotu 16. dubna. Řada 
zástupců oblastí tvrdila, že v oblastech pořádají vlastní akce, zaměřené na úklid přírody a tak byli 
vyzváni, aby nahlásili tyto akce ve svých oblastech. 

Dosud přišlo jediné hlášení z oblasti Vysočina a tak žádáme, aby i ostatní oblasti napsaly 
termíny svých akcí, účast, počet odpracovaných hodin a poslaly z těchto akcí pár fotek. 

 

8.   Rozdání reflexních pásek BESIP 
Na celostátní konferenci dostaly oblasti reflexní pásky BESIP, které jsme v počtu 10 tisíc kusů 

dostali od BESIP darem. Jedinou podmínkou daru bylo, abychom dodali fotografie z jejich rozdávání 
turistům. Každá oblast pošle pár fotek z rozdávání reflexních pásek, na kterých budou turisté 
s páskami a také logo BESIP, které jste spolu s páskami dostali k umístění tam, kde se budou pásky 
rozdávat. 

 

9.   OZP fandí spolkům 
I v letošním roce s námi zdravotní pojišťovna OZP podepsala smlouvu o rozšíření akce „OZP 

fandí spolkům“. Dosud jsme nedostali vytištěné letáky, ale posílám leták naskenovaný. Princip je stejný 
– člen KČT a pojištěnec OZP získá ve svém odboru potvrzení o úhradě členských příspěvků do KČT, zašle 
je na centrálu OZP, která mu příspěvky uhradí až do výše 500 Kč. Akce se nevztahuje jen na současné 
pojištěnce OZP, ale také na ty, kteří vyplní na druhé straně formuláře přihlášku k přestupu do OPZ od 
jiné zdravotní pojišťovny. 

 

10.   Oblastní tabulka pro poutač akce „Turistická značka“ 
K propagačnímu dřevěnému stojanu s propagační tabulkou si každá oblast může přiobjednat 

druhou tabulku, na kterou si navrhne vlastní text, ev. grafiku. Na standardní značkařskou tabulku se 
vejdou 3 až 4 řádky textu. Tabulku dostanete zdarma. Požadavek na výrobu tabulky a navržený text 
zašlete na mou adresu do 15. května 2016.  

 

11.   Dopisovatelé Turisty 
Na výzvu ke jmenování nových dopisovatelů Turisty zatím reagovaly pouze oblasti Praha a 

Středočeská. Na návrhy dalších oblastí dosud marně čekáme. 
 

S pozdravem 
  Ing. Mojmír Nováček 
  generální sekretář KČT 
 tel. 736 754 095, e-mail novacek@kct.cz 
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