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Informace oblastem ‐ leden 2016 
 
Vážení přátelé, 
 
Přeji Vám trochu opožděně úspěšný rok 2016 a posílám první letošní hrst informací. 
 

1.   Slevy Českých drah 2016 
České dráhy nám prodloužily dosavadní smlouvu na poskytování slev při nákupu IN karet se 

stejnými cenami pro členy KČT, jaké byly v loňském roce, i když plná cena karty IN 50 pro důchodce se 
zvýšila. Připojuji  jejich oznámení, které můžete rozšířit do odborů. Na ČD byly předány vzory nových 
členských průkazů, takže ani tato okolnost by neměla bránit poskytnutí slevy. Jen připomínám, že slevy 
se poskytují pouze při osobním nákupu (zřízení nové karty nebo prodloužení karty stávající) u pokladen 
ČD, nikoli přes e‐shop. 

KČT bude i nadále poskytovat slevu na nákup kilometrických bank ve výši 200 Kč na jednu KM 
banku.  Každý  člen může  ročně  čerpat  dotaci  na  dvě  karty  a  i  nadále  toto  budou  soustřeďovat  a 
proplácet oblasti a nám na ústředí fakturovat vyplacenou dotaci. 
 
 

2.   Zájezd na EURORANDO do Švédska 
Celoevropská  akce  EURORANDO 2016 bude  zakončena  v jižním  Švédsku,  v kraji  SKÅNE. Na 

toto  setkání  vyšle  ústředí  dva  autobusy,  jeden  z Prahy  a  druhý  z Ostravy. Oba  autobusy  ještě mají 
volnou kapacitu, rozšiřte prosím informace a přihlášky do odborů. Společně s přihláškou hradí zájemci 
zálohu 2.000 Kč a autobusy budeme naplňovat podle termínu odeslání zálohy. 

 
 

3.   Odznaky EURORANDO 
Pro  účastníky  akcí  EURORANDO  v ČR  jsme  vyrobili  dva 

druhy odznaků: jedny (s modrým pozadím) jsou určeny jako odměna 
při splnění podmínek soutěže (při zaplnění okének záznamníku akcí) 
– ten se bude rozdávat zdarma. Druhý odznak (s bílým pozadím)  je 
prodejný kterémukoli zájemci – s pinem za 50 Kč a s jehlou za 60 Kč. 
Předpokládáme,  že  se  tyto odznaky budou prodávat především na 
akcích  EURORANDO.  Nyní  si  pro  své  oblasti můžete  tyto  odznaky 
objednat.  Režim  bude  stejný  jako  u  odznaků  „Voda  ze  střechy 
Evropy“ – objednané odznaky nyní zaplatíte, ale po skončení akce je 
můžete vrátit a dostanete peníze zpět. Nákupní cena pro oblasti  je 
40 Kč za odznak s pinem a 50 Kč za odznak s jehlou. 

Oba odznaky se  liší barvou hlavní plochy. Kdo si  jeden koupí a druhý získá ze soutěže, bude 
mít pěknou sérii odznaků. 
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4.   Rozesílání nových členských průkazů – karet 
V prvním  lednovém  týdnu  jsme  začali  tisknout  na  ústředním  sekretariátu  nové  členské 

průkazy –  resp. dotiskovat do nich údaje  členů. V prvním várce  to bylo cca 500 nových průkazů. Na 
poradě sekretářů v listopadu jsem nastínil plán, že je budeme rozesílat do odborů na adresu předsedy 
odboru. Od té doby se ale ozvaly dvě oblasti  (Ústecká a Moravskoslezská), že si přejí zasílat všechny 
průkazy  pro  jejich  oblast  na  oblastní  sekretariát  a  distribuci  do  odborů  si  zajistí  sami.  Ostatním 
oblastem chceme zasílat nově vytištěné průkazy podle původního záměru, tedy do odborů. Pokud by 
se některá další oblast chtěla připojit, ozvěte se prosím. 

 
 

5.   Úklid přírody 2016 
Na  ústředním  výboru  koncem  listopadu  2015  proběhla  diskuze  o  zapojení  KČT  do  akce 

„Ukliďme Česko“. Zástupci oblastí uváděli, že  je  řada odborů, které se  již nyní zapojují do úklidových 
akcí  v přírodě.  Pokud  o  takových  akcích  (odborů,  oblasti)  víte,  nahlaste  nám  je  prosím  na  ústředí 
(datum, pořadatel – odbor i jméno, msto konání). Děkujeme. 

 
 

6. Akce s turistickými známkami se rozšiřuje 
Společnost Turistické známky z Rýmařova, která pro nás vydává turistické známky a nálepky 

ve  speciální edici pro KČT  již 4  roky, nám nyní nabídla  rozšíření počtu akcí, pro které  jsou známky a 
nálepky  vyráběny,  až  na  100  akcí  (dosud  jich  bylo  30  –  40).  Takové množství  akcí  již  nezvládneme 
korespondovat z ústředního sekretariátu a tak celá administrativa přechází na firmu Turistické známky. 

Podmínky pro pořadatele  se přitom nemění:  firma vyrobí pro pochod objednané množství 
známek  a  nálepek  (lze  objednat  libovolné množství,  které  lze  reálně  prodat),  pořadatelé  je  budou 
účastníkům akce prodávat  za běžnou cenu  (známky po 30 Kč, nálepky po 12 Kč) a po akci odvedou 
tržbu  jen  za  prodané  známky,  takže nemohou dojít  k finanční  ztrátě. Neprodané  známky  a nálepky 
obdrží  pořadatelé  jako  dar  a mohou  tyto  známky  dál  doprodávat  sběratelům  (s  příjmem  již  jen  do 
vlastní pokladny) nebo rozdávat jako suvenýry či jako propagaci dalšího ročníku akce. 

V současné době obvolává pořadatele větších akcí pan  Josef Klimeš z Turistických známek a 
nabízí zapojení do této akce dalším pořadatelům. 

 
 
 

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


