ZPRÁVA O ČINNOSTI KČT - ODBOR JIČÍN ZA ROK 2015

Vážené turistky, vážení turisté,
dovolte mi, abych vám přednesl zprávu o činnosti odboru KČT Jičín za rok 2015. Do výboru byli v loňském
roce na členské schůzi zvoleni tito zástupci (abecedně): Jiří Bydžovský, Dana Doškářová, Ing. Petr Jebavý, JUDr.
Alena Jirovcová, Mgr. Jan Simeon Kaiser, Blanka Kosejková, Ing. Miloslava Kubíčková, Miloš Radoberský, Lenka
Šindelářová, Ing. Eva Šmídová, Josef Veselý. Do kontrolní komise: Marie Bernardová, Anna Hyršalová a Jana
Křivská. Předsedou výkonného výboru byl zvolen Jan Kaiser, místopředsedkyní Dana Doškářová, předsedkyní
kontrolní komise Anna Hyršalová. Členové výboru a kontrolní komise se setkávali pravidelně každý měsíc, vyjma prázdnin, a pracovali ve prospěch celého klubu. Všem patří velký dík za odvedenou práci.
Vzhledem k novému občanskému zákoníku bylo nutné vytvořit nové stanovy spolku. Jsme členy zastřešujícího Klubu českých turistů, ovšem zůstáváme spolkem samostatným. Vytvoření nových stanov dalo velké úsilí, poněvadž nic podobného v takovém rozsahu dosud nikdo nezpracoval. Se stanovami jste byli seznámeni vyvěšením na nástěnce klubu a na internetu. Jedním z bodů je také volba výboru a kontrolní komise a stanovení
funkčního období. Funkční období bylo navrženo v souladu se zákonem jako čtyřleté, volby jsou nutné, aby se
nové stanovy naplnily a aby nový výbor a kontrolní komise byly zvoleny v souladu s novými stanovami. Stanovy byly schváleny na této členské schůzi. Nyní budeme žádat o zapsání do rejstříku a o registraci klubu.
Do výkonného výboru a kontrolní komise jsou navrženi titíž kandidáti jako v loňských volbách. Garantuji,
že se všichni osvědčili a že všichni souhlasili s pokračováním práce ve výboru a komisi. Přesto vyzývám všechny, kteří mají zájem o práci ve výboru a v komisi, aby svou kandidaturu do zahájení voleb nahlásili, případně
navrhli i jiného kandidáta.
Náš odbor má ve vlastnictví Hotel Pod Šikmou věží. Starost o tento hotel je pro nás prioritou. Zisk je rozdělen tak, aby bylo možné znovu investovat do samotné budovy a služeb, ale i do turistické činnosti odboru.
Jak víte, ústředí od letošního roku zvýšilo odvody členských příspěvků pro oblast a ústředí. My jsme se rozhodli, že příspěvky zvyšovat nebudeme. Z každého člena pro naši činnost teď zbude 20 Kč od dospělého, 10 Kč od
seniora. Těmito částkami nezaplatíme ani občerstvení na této valné hromadě, natož pronájem sálu. Ústředí
klubu zavedlo rovněž výměnu členských průkazů. Protože je výběr členských příspěvků s výměnou průkazů časově náročné, byly paní pokladní vybírány příspěvky pravidelně každé úterý v úředních hodinách už od prosince. Děkuji paní pokladní a zvláště vám všem, kteří jste učinili platbu během tohoto období. Myslím, že to bylo
dostatečně zveřejněno. Není možné v takovém rozsahu platit příspěvky na valné hromadě, ani s tvrzením, že
to přeci vždycky tak bylo. Na valné hromadě je to možné opravdu jen ve výjimečných případech a v případě
nového členství. Děkuji za pochopení a prosím o důslednost v této věci i v příštím roce.
Zároveň dotujeme každou konanou turistickou akci, a to příkladně až do výše 1000 Kč na jednodenní akci.
Zavedeno je i proplácení jedné jízdenky hromadné dopravy. Z nájemného za hotel je placena činnost celého
klubu, jsou propláceny náhrady a odměny členům klubu a organizátorům výletů i přání jubilantům. Je jasné, že
bez dobře fungujícího hotelu bychom toto nedokázali. Tím, že si můžeme dovolit organizovat autokarové turistické akce, láká do našich řad nové členy, čímž je KČT - odbor Jičín nejpočetnějším klubem v celé Královéhradecké oblasti. Počet členů se ustálil na 260 lidí všech věkových kategorií.
Proto je starost o hotel tak důležitá. V roce 2015 byl dokončen projekt modernizace hotelu, na který byl
ve spolupráci s Místní akční skupinou Český ráj a za pomoci Místní akční skupiny Otevřené zahrady, jíž jsme
členy, vypsán grant. Ten byl naplněn a žadateli bylo z peněz Evropské unie navráceno bezmála půl milionu korun. Během rekonstrukce byl hotel vybaven novým nábytkem, pokoje byly vymalovány, zatepleny, položeny
nové koberce, opravena byla i budova přístěnku, na němž byla položena i nová střecha. Všem, kteří se svým
dílem na celém dotačním titulu podíleli, patří veliký dík. I vzhledem k době udržitelnosti projektu byla podepsána nová nájemní smlouva s Jaroslavem Gregorem, nájemcem hotelu. Byla uzavřena nová pojistná smlouva
s pojišťovnou Kooperativa. Došlo ke koupi a výměně nového kotle. Vyměněny byly televizory na pokojích a zaveden nový digitální satelitní příjem, především o cizojazyčné programy pro zahraniční klientelu. Hodláme vybudovat nový pokoj v prostoru věžičky hotelu a zabýváme se možnostmi natření nové fasády. Samozřejmě se
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prováděly i drobnější akce, např. ořez dřevin, sanování bazénu, údržba vzhledem k rozvodu vody, revize apod.
Chceme se soustředit i na úpravu okolí hotelu.
Vážení turisté, abychom se mohli o hotel dobře starat (a zároveň naplnit i turistickou činnost ve vztahu
k veřejnosti), byly zavedeny a schváleny brigádnické hodiny. Každý člen (vyjma dětí a seniorů) musí odpracovat
pět brigádnických hodin. Lze je odpracovat i za jiného člena, lze je také finančně doplatit před konáním valné
hromady. Brigády jsou povinné, pokud je člen nesplní, případně nezaplatí, bude jeho členství pozastaveno do
doby, než své závazky splní, nebo bude vyloučen. I v letošním roce proběhnou brigády jak u hotelu, tak při organizaci Pochodu za Rumcajsem.
V této souvislosti byla podána žádost našich značkařů o uvolnění z brigád. Značkaři věnují mnoho hodin a
dnů obnově značení. Každý rok se musí vyznačit c. 60 km tras, což v obou směrech znamená 120 km. Aktivních
značkařů, kterých by se uvolnění z brigád týkalo, je šest. Proto navrhuji členské schůzi vyhovět této žádosti.
Také letos značkaře čeká obnova tras, budou to červené trasy v prostoru od Tábora až po Kost, od Libáně až
po Svitačku. V loňském roce byly také intenzivně vyměňovány směrovky především v Prachovských skalách.
V tomto úsilí budeme pokračovat, protože Prachovské skály jsou naší, jak se říká, výkladní skříní. Vyzdvihl bych
dobrou spolupráci se správcem Prachovských skal Schlik kontinua, panem Tekverkem. Letos se budou instalovat nové směrovníky a další várka směrovek. Dále dojde k přeznačení trasy v úseku Železnice - Libosad. Započalo jednání o průběhu tras na Libáňsku a spolu s MAS Otevřené zahrady a se svazkem obcí Mariánská zahrada
se řeší stav a návrh nových cyklotras.
Celý rok 2015 pokračovalo jednání, které vyvolala majitelka sousedního domu u Hotelu Pod Šikmou věží,
která by chtěla zřídit účelovou komunikaci ke svému domu přes naši parcelu. S tímto zásadně nesouhlasíme a
jednání se na úrovni právníků vleče již pět let. Doufám, že se v dohledné době celá záležitost vyřeší.
Jsme majiteli malé stavby v prostoru Prachova, vstupu do skal. Tuto boudu pronajímáme paní Lazurkové,
která zde prodává suvenýry. Byla podepsána nová nájemní smlouva. Zjistilo se náhodně, že na elektrický rozvod této stavby jsou připojeny i čtyři lampy pouličního osvětlení obce Holín. Probíhá jednání s OÚ Holín o odstranění tohoto připojení.
Ve věcech organizačních využíváme prostory k jednání v budově Správy nemovitostí města Jičína (SNMJ).
Uzavřeli jsme smlouvu o spolupráci, SNMJ nám pomáhá i se správou hotelu. Oceněn byl veškerý majetek na
hotelu, provedeny byly řádné inventury, také byla připojena elektřina v garáži, kterou používáme jako sklad.
Zároveň poprvé došlo i k archivaci dokumentů díky paní Koudelkové a řada písemností byla archivována
v souladu se zákonem v jičínském archivu. Část finanční prostředků ve výši 800 tis. Kč zhodnocujeme pomocí
půlročního termínovaného vkladu. Podali jsme žádost i na zřízení datové schránky. Sídlo klubu je podle nových
stanov na adrese Hotelu Pod Šikmou věží.
Druhou hlavní činností klubu je bezesporu pořádání turistických akcí. Chtěl bych tímto poděkovat všem
organizátorům. V roce 2015 jsme zavedli výlety ve všední dny nejen pro seniory. Pořádány byly akce autokarové jednodenní i dvě týdenní. Pokusili jsme se nalákat i na akce, které organizují jiné kluby KČT. Tady však
máme velký nedostatek. Do kalendáře vypisujeme akce jiných odborů, žel není o ně ze strany členů valný zájem. Prosím proto o aktivní účast, zvláště nyní, kdy ostatní odbory budou potřebovat na svou existenci více finančních prostředků, které mohou získat právě ze startovného na svých akcích. Nebuďme sobečtí. Můžete
jezdit na akce odborů i samostatně, nicméně je lepší jet společně. Jak už bylo řečeno, jednu jízdenku hromadné dopravy klub hradí. I když jsme limitováni jízdními řády, lze této dopravy využít, ačkoliv si člověk musí trochu přivstat. Objednání autobusu se vyplatí až od c. 30 účastníků. Stanovena je podmínka účasti minimálně tří
zájemců. Pro malý zájem byly bohužel některé plánované akce zrušeny.
Je nutné, a to zdůrazňuji, na každý konaný výlet se přihlásit v uvedené době. Organizátor výletu potřebuje
vědět, kdo a kolik lidí pojede. Nelze vyčkávat na to, až jaké bude počasí, případně se z výletu na poslední chvíli
odhlásit. V tom případě totiž zbytečně doplácíme. Objednat se můžete buď přes internet, nebo zavoláním či
posláním sms organizátorovi. Částka za autokarový jednodenní výlet se pohybuje pro členy kolem 150 Kč, pro
nečleny 250 Kč. Výbor se bude muset znovu zabývat celým systémem přihlašování, vybíráním peněz, částkami
výběru (např. rozdílu mezi členy a nečleny) a zvláště tím, jak zamezit hromadnému odhlašování z výletů. Apeluji na vás, pokud nebudete moci jet na akci, na níž jste se přihlásili, je nutné za sebe poslat náhradníka, jinak
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po vás bude vyžadováno proplacení nákladů. Organizátor nemůže za člena, který se přihlásil, hledat a oslovovat náhradníky.
V roce 2015 se uskutečnily 32 akce: leden: 1. 1. novoroční pochod (30 osob), 25. 1. běžky (35), 27. 1. valná
hromada; únor: 8. 2. běžky (36), 22. 2. běžky (25); březen: 7. 3. ples Šibřinky, 14. 3. Sázava (8), 28. 3. Pochod za
Rumcajsem; duben 4. 4. velikonoční Kuks (33), 19. 4. odemykání Mrliny (3); květen: 16. a 17. 5. dvoudenní
Českosaské Švýcarsko (35), 2. 5. velice úspěšný výlet Štiřín, Průhonice (2 autokary, 100 osob); červen: 13. 6.
Malá Skála, Sedmihorky (12), 20. 6. Spreewald (48), 27. 6. Luka pod Medníkem (51); červenec: 11. 7. Seč (20),
18. až 25. 7. týdenní Slovensko (38); srpen: 1. 8. cyklovýlet Kopidlensko (25), 5. 8. pramen Cidliny (17), 9. 8.
Adršpach (50), 15. až 22. 8. týdenní Povodí Střely (46); září: 12. 9. Krkonoše, Harrachov (53), 19. 9. Vrchotovy
Janovice (51), 26. 9. Novopacké pochody (3); říjen: 3. 10. Riegerova stezka (39); listopad: 15. 11. za martinskou
husou (20), 27. 11. promítání fotografií (35), 29. 11. procházení tras Rumcajse (7); prosinec: 5. 12. Salzburg
(51), 12. 12. Brno (50), 26. 12. štěpánská vycházka (40), 28. 12. Kumburk (12). Zrušeno pro nezájem členů či
z důvodů organizačních bylo plánovaných 15 akcí. Věřím, že si z bohaté nabídky letošních výletů vyberete a že
se rádi uvidíme.
Nejdůležitější akcí, kterou pořádáme pro veřejnost, je Pochod Českým rájem - Putování za Rumcajsem.
Loni se zúčastnilo 4367 platících pochodníků, což činí jednu z nejúspěšnějších akcí i v celorepublikovém měřítku. Za hladkým průběhem stojí mnoho hodin práce a úsilí na přípravě i na samotné konání pochodu. Letos slavíme jubilejní 50. ročník. Intenzivně pracujeme a snažíme se získat sponzory, vytvořit novou verzi plakátů, pozvánek, propozic a účastnických listů. Zároveň hodláme zlepšit i možnosti ubytování. Spolupracujeme
s Městem Jičínem a podařilo se nám zajistit dotaci na sladký dárek pro účastníky ve výši 48 tisíc korun. Vážení
členové, spoléháme hlavně na vás a vaši pomoc při organizaci pochodu, především vás, mladých. Paní Doškářová vás během této schůze seznámí s detaily.
Stejně jako loni, i letos výbor KČT hodlá ocenit své členy za aktivní činnost pro klub KČT i pro turistiku samotnou. S hrdostí oznamuji, že se podařilo dokončit nominaci zakladatele našeho odboru na nejvyšší klubové
vyznamenání. Ústřední rada síně slávy na své konferenci návrh schválila, a tak bude letos František Lepař uveden (jako první z našeho odboru) do Síně slávy Klubu českých turistů.
Náš odbor na návrh výboru také předá čestná uznání za dlouhodobou práci pro turistiku významným
představitelům klubu. Loni jsme obdarovali dávné představitele klubu, dlouhodobé členy bývalého výboru a
zvláště paní Franců, předsedkyni odboru v letech 1998-2011, letos to budou její předchůdci ve funkci předsednické. Čestné uznání získávají Eliška Rytířová in memoriam, předsedkyně v roce 1997, Josef Bučina in memoriam, předseda v letech 1993-1996, Milan Šandera, předseda v letech 1975-1992 a Ladislav Jetel in memoriam, předseda do roku 1974. Kromě nich oceňujeme i za dlouhodobou práci v organizaci výletů a práci
s mládeží Zdeňka Hlaváčka, in memoriam. Děkuji a čest jejich práci a památce. Návrhy na ocenění přijímáme
v průběhu celého roku.
Tradičně také předáváme čestné členství v odboru klubu těm, kteří přesáhli osmdesáti let věku. Letos získávají čestné členství: Jaroslava Bartoníčková, Věra Hanyšová, Drahomíra Hynková, Jarmila Panochová a Jiřina
Zmatlíková.
Milé turistky, vážení turisté,
dovolte mi, abych vám závěrem této zprávy poděkoval za vše, co pro turistiku děláte. Že jste členy této
báječné party, že vás sbližuje zájem o turistiku, že máte mezi sebou vynikající vzájemné vztahy, že se rádi
účastníte našich aktivit, že s vámi má smysl jít dál a pokračovat v dlouhé tradici Klubu českých turistů Jičín.
Děkuji za pozornost a těším se na shledanou
Jičín 2. 2. 2016
Mgr. Jan Simeon Kaiser
předseda KČT - odbor Jičín
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