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Celostátní konference
KČT 2022
O víkendu 26. a 27. března se konala v Praze celostátní konference KČT, která byla po
čtyřech letech opět volební, a tedy i dvoudenní. Na konferenci bylo z jednotlivých krajů delegováno celkem 66 zástupců oblastí. Konference se účastnili také čestní členové KČT, členové Ústředního výboru KČT, předsedové rad a sekcí, členové Ústřední kontrolní komise
KČT a další hosté. Účastníky čekalo důstojné prostředí Masarykovy koleje v Praze-Dejvicích,
která zajistila turistům také stravování a ubytování.
V sobotu po procedurálních
záležitostech vystoupili hosté konference: místopředsedkyně Klubu
slovenských turistů Ing. Anna Krištofová, ministr pro místní rozvoj ČR
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda
výboru České unie cestovního
ruchu Jakub Juračka, starosta
Orla Ing. Stanislav Juránek, ředitel
společnosti Trasa Mgr. Radek
Hlaváček, zástupce předsednictva
Asociace TOM Marek Kuskov a ze
záznamu pozdravil konferenci pražský primátor MUDr. Zdeněk Hřib.
Po vystoupení hostů byli odměněni
vítězové soutěže Turistická rodina
a odbor KČT Slovan Pardubice

Host konference PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.,
ministr pro místní rozvoj ČR
(foto: Kateřina Trnková)
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Hlasující účastníci celostátní konference KČT (foto: Kateřina Trnková)

získal ocenění za túru roku 2021.
V průběhu sobotního odpoledne
konference projednala zprávy
o činnosti Vedení KČT nejen za
předchozí rok, nýbrž za celé čtyřleté volební období. Se svou činností
delegáty seznámila také Ústřední
kontrolní komise KČT, načež bylo
projednáno plnění rozpočtu KČT
za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok
2022. V podvečer pak konference
schválila drobné změny Stanov KČT
a členské příspěvky na rok 2023 ve
stejné výši jako v roce 2022. Došlo
i k projednání změny hlasování
v Ústředním výboru KČT, která
však nebyla přijata, takže hlasování
bude probíhat jako doposud.
Neděle 27. března byla vyhrazena
volbě nového Vedení KČT a nové
Ústřední kontrolní komise KČT. Pod

dohledem notářky přítomní zvolili
nového předsedu, dva nové místopředsedy a staronového předsedu
Ústřední kontrolní komise KČT.
Odpoledne pak byli zvoleni čtyři
členové Vedení KČT (dva stávající
a dva noví) a čtyři členové Ústřední
kontrolní komise KČT (také dva
stávající a dva noví). Dosavadní
předseda Mgr. Vratislav Chvátal
i jeho nástupce RNDr. Jiří Homolka
pak popřáli hodně úspěchů delegátům i novému vedení klubu.
Jako pořadatelé konferenci zajistili
pracovníci Ústředního sekretariátu
KČT pod vedením generálního
sekretáře JUDr. Petra Hrubce s pomocí dejvických turistů.
Mojmír Nováček,
zástupce generálního sekretáře KČT

Klub českých turistů informuje...
Síň slávy české turistiky 2022
Do Síně slávy české turistiky byly
nově uvedeny následující osobnosti a odbory.
Alois Bureš (1831–1903)

Alois Bureš se narodil dne 31. října
1831 v rodině mlynáře v Úpici,
brzy však přesídlili do Náchoda
na Podborný mlýn. Působil jako
zakladatel a pokladník Občanské
záložny v Náchodě. Patřil k zakladatelům náchodského Sokola,
od roku 1872 byl jeho starostou
a od roku 1885 pak starostou sokolské župy Podkrkonošské. Činný byl
také v obecní a okresní samosprávě
jako náměstek starosty a předseda
odboru Matice školské, dále jako
člen okresního zastupitelstva
a okresní školní rady. V roce 1892
byl jmenován čestným občanem
Náchoda. Dne 25. února 1893 založil s dalšími nadšenci náchodský
odbor KČT a stal se jeho prvním
předsedou. Odbor pod jeho
vedením otevřel první turistickou
chatu na Dobrošově. Bodrá a veselá
povaha mu přinesla přezdívku „táta

Ocenění a vyznamenání
Vedení KČT, které jednalo dne 20. ledna 2022, schválilo navržená
ocenění a vyznamenání:
Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Josef Karlovský (KČT, odbor Stochov)
• Alena Švarcová (KČT, odbor Sušice)
• Václav Červinka (KČT, odbor Litoměřice)
• Vlastimil Kinter (KČT, odbor Litoměřice)
• Helena Pechová (KČT, odbor Litoměřice)
• Ing. Marie Píšková (KČT, odbor TJ Česká Lípa)
• Petr Randus (KČT, odbor TJ Česká Lípa)
• Anna Erlebachová (KČT, odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou)
• Marcela Hančová (KČT, odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou)
• Miroslav Halama (KČT, odbor Hostinné)
• Ladislav Novák (KČT, odbor Hostinné)
• Oldřich Černý (KČT, odbor Treking Chrudim)
• Ing. Petr Froněk (KČT, odbor Treking Chrudim)
• Ing. Pavel Marek (KČT, odbor Treking Chrudim)
• Jana Vošterová (KČT, odbor Mapa Brno)
• Jindřiška Ernestová (KČT, odbor KTL Brno)
• Zdeněk Svozil (KČT, odbor Moravia Hlubočky)
• Pavel Blaha (KČT, odbor Šumperk)
• Jana Konečná (KČT, odbor Šumperk)
• Jiří Svák (KČT, odbor Valašské Meziříčí)
Čestné uznání KČT
• Petr Pola (KČT, odbor VHT Radnice)
Čestný odznak KČT
• Ing. Jan Smejkal (KČT, odbor Treking Chrudim)
• Pavel Ejem (KČT, odbor Valašské Meziříčí)
• Zdeňka Formánková (KČT, odbor Poděbrady)
Oceněným členům KČT děkujeme za dobrou práci pro KČT
a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.
Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT

Bureš“. Zemřel dne 21. srpna 1903
v Náchodě, pochován je na hřbitově ve Starém Městě nad Metují.
Náchodský odbor KČT ocenil jeho
zásluhy odhalením pamětní desky
na Jiráskově chatě na Dobrošově.
Kromě toho jeho jméno figuruje na
seznamu významných občanů měs-

ta, který se nachází poblíž vstupu
na hřbitov v Náchodě.
Karel Goszler (1865–1936)
Karel Goszler se narodil dne
12. prosince 1865 v Březně
u Postoloprt. Dlouhá léta pracoval
v Občanské záložně v Lounech.
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Jeho láskou se stala turistika. Roku
1894 stál u zrodu odboru KČT
Louny, brzy se stal členem výboru
a v letech 1916–1922 působil jako
jeho předseda a přispíval zprávami

Ze života KČT
odboru do Časopisu turistů. Výlety
odboru dokumentoval hodnotnými
fotografiemi. V roce 1902 založil
„Kroužek označovací“ a se členy
odboru začali značit turistické trasy
v okolí Loun, jako první cestu na
Oblík. Dále založil a vedl Klub
fotografů amatérů Louny. Pořizoval
kolorované fotografie vysoké kvality
a pořádal četné přednášky, na kterých promítal své diapozitivy. Jeho
vnuk poskytl v roce 2019 více než
500 skleněných negativů veřejnosti.
V letech 1903–1911 se stal vůdčí
silou při budování Ejemovy chaty
a Frotzlovy rozhledny na Stříbrníku.
V roce 1926 založil a do své smrti
celkem 10 let redigoval věstník
odboru KČST Louny s názvem

Turistický obzor. Časopis se postupně stal také věstníkem sousedních
odborů, od roku 1928 sloužil župě
Krušnohorské, od roku 1932 také
župě Dolnolabské. Zemřel v Lounech dne 14. června 1936.
Jan Renner (1869–1959)

byl v roce 2012 oceněn čestným
odznakem Vojty Náprstka. Zemřel
dne 3. června 2019 v Ostravě,
pohřben je v Horní Lhotě.
Jan Sládek (1945–2020)

Josef Drozdek (1941–2019)

Jan Renner se narodil dne
15. května 1869 v Lašovicích
u Rakovníka, vystudoval reálku
a po vojenské službě se začal věnovat učitelskému povolání v okolí
Rakovníka. Zájem o městské muzeum a archiv jej přivedl roku 1904
přímo do města Rakovník, kde se
později stal městským kronikářem.
Rennerova činnost v KČST patřila
mezi jeho nejvýznamnější aktivity.
Ve 20. letech 20. století pracoval
ve výboru odboru v Rakovníku
a v roce 1921 se na jedno volební
období stal jeho předsedou.
Později byl řadovým členem
výboru, jen v roce 1936 je uváděn
jako místopředseda. V letech
1940–1943 působil jako referent
památek Pražské župy KČT
a v letech 1944–1945 v této župě
zastával post regionálního referenta pro západní část. K Rennerovým
prioritám patřila propagace kraje
a jeho poznání, byl například auto-
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rem Průvodce Rakovnickem a Křivoklátskem, jehož druhé vydání
KČST vydal v roce 1926. Publikoval
též v lounském Turistickém obzoru.
Jako nadšený turista vedl některé
pochody po okrese. Byl členem
Komitétu pro záchranu hradu
Krakovce, který dohlížel na sanační
práce na hradě. Do konce života
pečoval o archiv v Rakovníku
a v tomtéž městě dne 29. června
1959 zemřel.

Josef Drozdek se narodil dne
3. února 1941 ve Velké Polomi.
Pracoval jako kovář a zámečník
v Nové huti v Ostravě, bydlel
v Horní Lhotě na Opavsku. Od
roku 1975 byl ve výboru TJ a současně působil ve výboru Svazu
turistiky okresu Opava a v předsednictvu Svazu turistiky Severomoravského kraje. V Horní Lhotě
se stal předsedou odboru turistiky
a předsedou TJ Sokol. Dlouhá
léta pořádal Pochod a cyklojízdu
osvobození, DEP Okolo ČR či akci
Severomoravské (později Moravskoslezské) vrcholy. Po obnově
KČT působil jako člen a předseda
oblasti Slezsko, člen výboru oblasti
Moravskoslezské, předseda její
komise pěší turistiky a člen kontrolní komise oblasti. Za svou činnost

Jan Sládek se narodil dne 26. září
1945 v Horních Datyních u Ostravy. Vyučil se zámečníkem, pracoval
jako mistr odborné výchovy
na učilišti ostravské Nové huti.
Později absolvoval pedagogickou
fakultu v Ostravě a filozofickou
fakultu v Olomouci. Následně
zastával post vedoucího domova
mládeže a zástupce ředitele učiliště. Věnoval se silniční cyklistice,
v roce 1962 založil turistický oddíl
a do své smrti byl většinou jeho
předsedou. V oddílu se věnoval
turistickým závodům, pořádal
vodácké tábory a od roku 1967
organizoval zimní táboření Klondyke v Beskydech. Pro svůj odbor
i pro veřejnost pořádal turistické
pochody, akce vysokohorské turistiky i jeskyňářství, ale také různé
společenské události. Působil
v okresních a krajských turistických
orgánech, zejména v souvislosti
s lyžařskou a vodní turistikou. Po
obnově KČT se zapojil v oblasti
Beskydy a v oblasti Moravskoslezské jako místopředseda a zajistil

vytvoření sekcí pro jednotlivé
druhy turistiky. V roce 2003 byl
jedním z iniciátorů charitativní
akce Novoroční čtyřlístek. V roce
2000 se zúčastnil oslav 100 let
chaty Češka koča ve Slovinsku,
načež začal organizovat každoroční oslavy jubileí beskydských
turistických chat. Začal se zajímat
o historii turistiky, vedl sekci
historie Moravskoslezské oblasti
a v roce 2013 se stal předsedou
Rady Síně slávy české turistiky.
Roku 2000 byl oceněn čestným
odznakem Vojty Náprstka a v roce
2013 plaketou arch. Vratislava
Pasovského. Po dlouhé nemoci
zemřel dne 18. února 2020
v Horních Datyních, kde je také
pochován.
Odbor Lanškroun
(založen roku 1931)

V Lanškrouně žila před 2. světovou
válkou česká menšina, která jen
obtížně prosazovala zakládání českých spolků. Odbor turistiky zde
vznikl v roce 1931, prvním předsedou se stal Ludvík Varmuža. Odbor
působil do roku 1938, kdy byly po
připojení k Německu české spolky
zakázány. V té době odbor čítal
37 členů. Organizovaná turistická
činnost byla poté obnovena v roce
1953. Po roce 1967 se odbor
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kteří mají bydliště v okresech Mladá Boleslav, Příbram, Domažlice,
Most, Česká Lípa, Jablonec nad
Nisou, Semily, Trutnov, Hradec
Králové, Jičín, Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Kroměříž, Uherské
Hradiště a Zlín. Zájemce chceme
pozvat v neděli 5. června 2022 na
jeden den do Prahy, kde bychom
vše vysvětlili a naučili je způsob
práce při kontrole značení cyklotras. Při činnosti v terénu hradí KČT
jízdné, stravné a malou odměnu.
Máte-li zájem nám pomoci, napište
mi, prosím, zprávu na e-mail
kct.markvart@volny.cz. My vám pak
zašleme pozvánku na zaškolení.
Karel Markvart, předseda sekce
cykloznačení Rady značení KČT

zaměřoval na výkonnostní turistiku
(dálkové pochody, lyžařské přejezdy, cyklistické zájezdy). Došlo
také k založení turistického oddílu
mládeže (TOM). V tomto období
vznikly tradiční akce, jež jsou pořádané dodnes – Lanškrounská kopa
a lyžařský přejezd Jeseníků. V roce
1975 odbor dokončil stavbu loděnice na břehu Dlouhého rybníka.
Počet jeho členů tehdy činil okolo
250. Po roce 1990 došlo nakrátko
k mírné stagnaci, posléze však
opět nastala obnova činnosti odboru. Tradiční akce zůstaly, činnost
byla rozšířena o akce pro seniory.
Dodnes jsou pořádány týdenní
zájezdy a rozšiřuje se nabídka akcí
pro veřejnost. V roce 2010 se od-
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bor turistiky při TJ Lanškroun osamostatnil a stal se odborem KČT.
Program pro seniory se rozšířil
zapojením do projektu Aktivní senioři, mimo to odbor spolupracuje
s Kavárničkou dříve narozených,
organizuje dětský den na loděnici,
akci Triatlon či autobusové zájezdy.
Počet členů se v současnosti pohybuje kolem 250.
Ing. Mojmír Nováček,
předseda Rady Síně slávy
české turistiky
Pomozte při údržbě značených
cyklotras
Klub českých turistů je garantem
značení cyklistických tras v České

republice a od roku 1997 zajišťuje
také (kromě Jihočeského kraje)
údržbu jejich značení. Pro tuto
činnost hledáme spolupracovníky
(nejlépe aktivní cyklisty), kteří by
nám pomohli při zjišťování chybějících prvků značení na vyznačených
cyklotrasách. Jde vlastně o projetí
určené trasy na kole a sepsání
chybějících nebo poškozených
směrových tabulí a tabulek. Tento
soupis pak předáváme firmě, která
tyto prvky vyrobí i zabuduje. Každý
cykloznačkař věnuje této práci
podle zájmu a potřeby 2 až 4 dny
v roce. Všechny vyznačené cyklotrasy projíždíme a kontrolujeme
každý rok a k této činnosti bychom
rádi získali ochotné cykloturisty,

Věrnostní program Sphere
Věrnostní program Sphere je
největším věrnostním programem
v České a Slovenské republice
(s historií od roku 1994). Jeho principem je poskytování atraktivních
výhod a slev držitelům karet Sphere a motivování k opakovaným
nákupům nebo čerpání služeb
u obchodních partnerů programu.
Aktuálně nabízí držitelům karet
více než 10 tisíc možností výhodných nákupů u partnerů v mnoha

oborech (auto-moto, bydlení,
cestování, ubytování, elektro, gastro a potraviny, vše pro děti, krása,
zdraví, kultura, vzdělávání, móda
a sport). Slevy jsou v rozsahu
přibližně 5 až 30 % plus věrnostní
body za nákupy v kamenných
provozovnách nebo e-shopech.
Partnery programu a výhody
spolu s dalšími informacemi lze
snadno najít po aktivaci karty na
webu www.sphere.cz, případně
v mobilní aplikaci Sphere. Ta
umožňuje i stažení karty do mobilu a její plnohodnotné využívání
v elektronické podobě. Nově
spuštěn je také program Sphere
pro život, který akcentuje princip

udržitelnosti a rozvoje v mnoha
oblastech lidského života. Nabízí
několik možností, jak se můžete
zapojit, a dává inspiraci pro nákupy, partnery či konkrétní produkty
s výhodami programu. Více se
lze dozvědět na webových stránkách www.prozivot.sphere.cz.
Díky všem těmto výhodám lze ve
čtyřčlenné domácnosti ušetřit na
nákupech až 15 tisíc korun za rok!
K tomu navíc lze za získané věrnostní
body nakupovat atraktivní odměny.
Nezapomeňte, že váš členský průkaz
KČT s logem Sphere je klíčem k získání slev při vašich nákupech.
Petr Maršálek,
marketing Sphere

Společenská kronika
Karel Terš (1927–2022)
Vzpomínáme na našeho dlouholetého člena ze starší generace
turistů, kteří byli u začátků našeho odboru ve Žďáru nad Sázavou. Společně s kamarády tehdy
plánoval a vytyčoval nové trasy
v okolí města a organizoval akce
v celorepublikovém měřítku.

Karel Terš (31. srpna 1927 – 4. února
2022) byl jedním ze zakladatelů
dnes již legendárního novoročního pochodu Novoroční výšlap na
Peperek. Čest jeho památce.
Josef Miluška,
předseda KČT,
odboru Žďár nad Sázavou

69

