
Pražský Turista 2015/1                          duben 2015 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

KČT, oblast  Praha, Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2, tel: 224 261 919, sekretariát Po, St 13-18 hod 

 

 
 

Historické sídlo KČST, odbor Praha ve Školské ulici na obraze J.Kosiny,  
který se podařilo získat a můžete jej vidět v současném sídle na Fügnerově náměstí. 

 
Pražská volební konference a celostátní konference KČT v letošním roce přijaly 

některé důležité změny. Více čtěte uvnitř zpravodaje Pražský turista 
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NOVÉ STANOVY A ORGÁNY K ČT, OBLAST PRAHA 
 
Pražská oblastní konference KČT, konaná dne 13. března 2015 v Muzeu hl.m.Prahy na Florenci mj. 
projednala a schválila nové znění stanov a zvolila i nové orgány KČT, oblast Praha do roku 2017. 
 
Nový název dle přijatých stanov je: Klub českých turistů, oblast Praha 
 
Výbor KČT, oblast Praha: 

Ing. Ivan Press – předseda a statutární zástupce   
Ing. Jaroslav Kec – místopředseda pro hlavní činnost 
Ing. Jaroslav Krejzlík – místopředseda pro obchodní činnost 
Bc. Jan Čermák – organizace, metodika 
Pavel Černý – propagace 
Štěpán Lapáček – mládež, granty,  
Ing. Eva Trojánková - hospodář 
Ing. Ondřej Veselý – značení  
Ing. Klára Zezulová – Prahou turistickou 

 
Kontrolní komise KČT, oblast Praha: 
Petr Karlovský, Ing. Marie Ko čová a Ing. Jiřina Šlajsová. 

 
ZMĚNY V POJIŠTĚNÍ ČLENŮ KČT 
 
Všichni členové KČT (tedy nikoliv jen vedoucí, cvičitelé a značkaři) jsou od 1. ledna 2015 úrazově 
pojištěni prostřednictvím pojistné smlouvy č. 1310000010 uzavřené mezi Českým olympijským výborem 
a Pojišťovnou VZP, a.s. (POZOR - nejedná se o VZP zdravotní pojišťovnu!). Pojištění platí po dobu 
trvání akce i v čase organizované dopravy na akci. V průběhu akce jsou pojištěni i účastníci akce – 
nečlenové KČT. Pojištění platí na území ČR i v zahraničí. Plnění se týká tělesného poškození následkem 
úrazu, trvalých následků úrazu i případné smrti následkem úrazu. 
V případě pracovního vztahu ke KČT (prac. smlouva či DPP) má člen nárok i na denní odškodné po dobu 
pracovní neschopnosti následkem úrazu (při délce trvání neschopnosti delší než 14 dnů). Úplné znění 
smlouvy a potřebných formulářů je ke stažení v Datovém skladu na www.kct.cz  ve složce Pojištění. 
 
NOVÉ PRŮKAZY A STRUKTUROVANÉ P ŘÍSPĚVKY K ČT 
 

Celostátní konference KČT dne 28. března 2015 mj. 
schválila zavedení nových členských průkazů a systému 
strukturovaných příspěvků pro KČT. Stávající papírový 
průkaz KČT s plastovou kartou EUROBEDS budou 
sloučeny do jediné plastové slevové karty ALIVE. Pro 
zájemce umožní i zvýhodněné členství v Alpenvereinu. 

 

Aby KČT snáze vyhověl požadavkům MŠMT na výši 
členských příspěvků, zavádí se od roku 2016 volitelné 
tři typy členství, přičemž „základní“ a „rozšířený“ 
víceméně odpovídají dosavadním příspěvkům bez 
časopisu nebo s časopisem Turista, který bude mít od 
roku 2017 nového zhotovitele a nový obsah, zabývající se více děním a novinkami v turistice. Nominální 
nárůst je u obou stupňů jednotně 30 Kč u většiny kategorií, pouze u rodin je to 40 Kč. Nově se zavádí 
možnost „TOP“ členství pro ty členy, kteří jsou spjati s Klubem a jsou příkladem ostatním. Jednotlivým 
typům pak odpovídá i různý rozsah výhod, který je uveden v následující tabulce. 
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PŘÍSPĚVEK OZP NA ÚHRADU ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 
 
OZP chystá vydání poukázek pro členy KČT – pojištěnce OZP na proplacení uhrazených členských 
příspěvků do výše 500 Kč přímo konkrétnímu členovi na jeho účet. O podrobnostech budeme informovat. 
 
MOŽNOST VYŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍK Ů V ODBORECH KČT 
 
Na základě nabídky Městské policie Praha máme možnost uspořádat pro vedoucí a cvičitele turistiky, 
případně i další aktivní členy odborů, školení první pomoci. Kapacita školení by byla dána kapacitou 
místnosti (pokud máte možnost nabídnout vhodnou školicí místnost, uvítáme takový tip) a školení by 
proběhlo zřejmě v podzimním období. Pokud by byl aktuální větší zájem, pokusili bychom se zajistit 
školení ještě před prázdninami. Zájemce o školení prosím nahlašte na sekretariát KČT, oblast Praha, 
ideálně do června 2015. 
 
TERMÍNY VYBRANÝCH AKCÍ K ČT PRAHA PRO ROK 2015 
 
So 16. 5. 2015 – 50. ročník pochodu Praha – Prčice (ale i odjinud)  

Ne 21. 6. 2015 – Piknik v Botanické - (Botanická zahrada Praha v Troji) 

Ne 22. 11. 2015 – Seminář zástupců odborů KČT Praha  

 

 

 

 

 

č. ČLENSKÉ VÝHODY/BONUSY

 * dospělí * junior/senior * děti a mládež rodina  A-TOM (vyšší stupeň obsahuje bonusy nižších stupňů)

1 členský průkaz KČT se slevami Eurobeds a Alive

2 úrazové pojištění člena

3 slevy na jízdné od ČD (IN karty a Km banka)

4 slevy na vybraných akcích KČT

5 slevy na mapy KČT
6 příspěvky a slevy na ubytování na chatách KČT

7 roční předplatné časopisu Turista

8
karta DFC BONUS - slevy na pohonné hmoty 
při platbě v hotovosti (www.dfcard.cz)

9 sleva 50% na konkrétní výstroj (např. bunda)

10 poukázka na 1 libovolnou mapu KČT zdarma

11 poukázka na 1 tur. průvodce SaD zdarma

12 dárek - konkrétní turistická potřeba (např. nůž)

* senioři 
M:1954 a 

starší,  Ž: 

1956 a starší

* od roč. 
1998 a 

mladší

Č L E N S K Ý   P Ř Í S P Ě V E K   Ú S T Ř E D Í

platící 
člen 

rodiny 

300

50

platící 
člen 

rodiny 

700

Návrh odvodů čl. příspěvků a výhod pro věkové kategorie a typ členství - 2016

3. TOP 1300

550Rozšířené

TYP 

ČLENSTVÍ

K jakékoliv variantě členství získá člen slevu na klubových 

členských příspěvcích ve výši 30 Kč (např. v základním členství 

by členu příspěvky zůstaly na současné výši), pokud si zaplatí 

kombinované členství KČT a Alpenverrein. Členstvím v AV 

získává člen mimo jiné jedinečný typ celoročního pojištění pro 

všechny formy turistických akcí v Evropě i na celém světě, vč. 

záchranné akce a slevy při ubytování na alpských chatách.

* junioři 1990 
- 1997

901. Základní 150 90

490

11901230

2. 490

platící 
člen 

rodiny 

1400
Pro rok 2016 * rok 

narození 

M:1955 - 

1989, 

Ž:1957 - 

1989
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V NEDĚLI  21. 6. 2015 – PŘIJĎTE VŠICHNI NA PIKNIK DO BOTANICKÉ:  
Dopoledne se projdete, projedete nebo proběhnete po jedné z hvězdicových tras a odpoledne můžete 
strávit v příjemném prostředí Botanické zahrady, kde proběhne kulturní a zábavný program pro děti a 
dospělé (kulturní a sportovní vystoupení, loutkové divadlo, prezentace Městské policie aj.).  

Místa startů pěších tras a cyklotras (jednotně 9 – 12 hod):  
Kobyliské nám. (u Saleziánského divadla) – 5 a 15 km; cyklo 20 km 
Rajská zahrada (před výstupem z metra) – 13 a 19 km, cyklo 21 km 
Dejvická (výstup směr Šolínova) – 4 a 10 km, cyklo 25 km 
Florenc (před Muzeem hl.m.Prahy) – 6 a 8 km; cyklo 20 km 
Běžecká trasa: 10 km;  sraz ve 14 hod na nádvoří muzea V. Náprstka 
Cíl všech tras: Botanická zahrada hlavního města Prahy, 11 - 16 
hod. 

Více na http://clovecepohnise.cz/kalendar/3-piknik-v-botanicke/detail/ 
Přijďte strávit červnovou neděli na piknik uprost řed krásné Botanické zahrady 

STARTOVNÍ POUKÁZKY NA POCHODY PRAHOU TURISTICKOU  

Pro ročník 2015/2016 platí pouze 
vyobrazené vzory poukázek.  
Všechny ostatní NEPLATÍ! 
 

ODBAVENÍ SKUPIN PŘI CESTÁCH VLAKY ČD 
Od 6. dubna 2015 ČD zavádějí ve zkušebním provozu novou webovou aplikaci „Objednávka přepravy 
skupin“ , která slouží k objednání přeprav skupin cestujících a skupin cestujících s jízdními koly od 6 
spolucestujících výše ve vnitrostátní přepravě a k vyhrazení míst pouze pro jízdní kola i bez odbavení 
jízdenkami. Tuto objednávku můžete učinit nejdříve dva měsíce před vaším odjezdem, nejpozději pak 3 
dny před vaším odjezdem. Objednávku lze provést na www.cd.cz , nebo u pokladních přepážek případně 
telefonicky na Kontaktním centru ČD (840 112 113). Předpoklad je, že do prázdnin bude zaveden ostrý 
provoz nového systému. 
Více na http://www.cd.cz/skupiny/ nebo v příloze tohoto zpravodaje. 

BEZPLATNÝ VSTUP DO NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE PRO MLAD É 
Národní galerie v Praze otevírá zcela zdarma svoje stálé expozice pro děti a mládež do 18 let a 
studenty do 26 let. Dlouhodobý záměr bezplatného vstupného pro mladou generaci se podařilo naplnit 
ve spolupráci s Komerční bankou, která vstupné za tyto návštěvníky uhradí. Nulové vstupné se vztahuje 
jak na české, tak zahraniční návštěvníky, kteří Národní galerii v Praze navštíví v období od dubna do 
prosince 2015. 

NOVĚ MŮŽETE V INFOCENTRU K ČT ZÍSKAT  

Zdarma vyzvednout záznamník turistického odznaku „Pražský chodec“  

Zakoupit „Credencial“ - Pr ůkaz poutníka do Santiaga de Compostela  
po Svatojakubské cestě. 
 
ZMĚNY V TURISTICKÉM ZNA ČENÍ NA ŘÍČANSKU 
V Říčanech došlo k prodloužení zelené trasy od žst. Říčany až na náměstí.  
Dále je nově z náměstí vyznačena odbočka ke zřícenině hradu Říčany a od rybníku Jureček je 
vyznačena odbočka k zajímavosti - obelisk 50. rovnoběžky. 




