KČT SK VIKTORIA Žižkov
Oddíl turistiky POT
Program výletů
od září do prosince 2015
13. 9 - 19. 9. 15

15/21 Soustředění oddílu v Krásné Lípě

Mapy.cz

Připravuje Libuše Baxová - kontakt na email: l.baxova@atlas ,mob.: 721 910 685
Ubytování: Ubytovna KČT Česká Lípa, ve Vlčí Hoře 146 (u Krásné Lípy)
Pokoje s vlastním příslušenstvím.
Přihlášky se zálohou ve výši 1000 Kč - Libuše Baxová - nejpozději do 15. 8. 2015,.
Zálohu je možné předat v hotovosti na výletech
nebo poslat na účet KČT SK VIKTORIA Žižkov č. 238463291/0300
Program: Trasy a výlety (délka cca 15 km) v okolí Krásné Lípy se připravují.
Info: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sn%C3%A1_L%C3%ADpa

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C4%8D%C3%AD_Hora
http://www.krasnalipa.cz/index.php?menu=75
26. 09. 15
15/22 Návštěva historických památek města Písku
Mapy.cz
Sraz: Praha hl. nádr., ŽST, u výtahu z metra v 7:15
Připravil: Slávek Zůna
Odjezd: Praha hl.n. » Písek
26.9. Praha hl.n. Metro
7:44
! R 1250
Písek
9:57
9:59
Celkový čas 2 hod 13 min, vzdálenost 142 km, cena 199 Kč / IN50 100 Kč / IN25 149 Kč –
Den železnic – společná jízdenka pro 5 dospělých osob 300 Kč za cestu tam a zpět
Trasa: Prohlídka památek města Písku
Mapa: http://mapy.cz/turisticka?planovaniokruhu&x=14.1494968&y=49.3089471&z=16&l=1&crl=P%C3%ADsek&crc=9gMZTx81oK&ct
p=32&cwp=9gM-0x81oQd9ceyx5bY2Lg30hJs
Info: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsek_(m%C4%9Bsto)
Odjezd: Písek; okres Písek » Praha hl.n.
26.9. Písek
18:49
18:50
Os 7915 K S
Zdice
20:47
20:57
Rx 767 Egrensis
Praha hl.n. Metro
21:43
Celkový čas 2 hod 53 min, vzdálenost 142 km, cena 199 Kč / IN50 100 Kč / IN25 149 Kč Den
železnic – společná jízdenka pro 5 dospělých osob 300 Kč za cestu tam a zpět
10. 10. 15
15/22 Cesta z Hudlic na Krušnou horu s výstupem na Máminku Mapy.cz
Sraz: Praha hl. nádr., ŽST, u výtahu z metra v 8:00
Připravil: Slávek Zůna
Odjezd: Praha hl.n. » Beroun » Hudlice,,dol.
10.10. Praha hl.n. Metro
8:19
Os 8818
Beroun, žst
9:09
Přesun asi 20 min
Beroun,,U černého koně MHD > 9:38 18 Bus 210022 21 6 +
Hudlice,,dol.
9:55 > 61
Celkový čas 96 min, 53 km

Trasa: Hudlice, bus, 0 > poče > Památník J. Jungmanna > rozc. če a mo, > pomo ,
Hudlická Skála, vyhlídka 1,5 > pone přes obec na mo > Na Církvi, 3 > rozc. mo a NS
> po NS Okolo Krušné Hory, 9 > Na kolejkách > rozc. bývalý důl Gabriela, 5 > pomo
> rozc. k rozhledně > rozhledna Máminka (609 m) v roce 2015 otevřená na vrcholu
Krušné hory a zpět, 6,5 > Pod Hudlickým vrchem > poče > Pyramida, 8 > Nový
Jáchymov obec, (cáchovna, hřbitov s litinovými kříži) > občerstvení v hotelu Diana,
10 > Nový Jáchymov, bus <> 11 km, převýšení 310 m +++ jídlo a pití sebou
Trasu lze prodloužit asi 5 km do Žloukovic pomo nebo Nižbora poze.

Mapa trasy se znázorní stiskem Ctrl a klepnutím myší do odkazu: http://mapy.cz/s/lKU3
Návrat: Nový Jáchymov » Praha, Nové Butovice
10.10. Nový Jáchymov
>
16:20 60 Bus 210022 26 6 +
Beroun,,aut.st. MHD 16:50 16:53 18, 1 Bus 210041 11 6
Praha,,Nové Butovice 17:19
102
Celkový čas 1 hod, vzdálenost 45 km,

Info: http://www.obec-hudlice.cz/historie-obce/
http://rozhledny.webzdarma.cz/hudlice.htm
http://www.obecnovyjachymov.cz/poloha-a-historie/
http://tajemnakrajina.blog.cz/en/1506/rozhledna-maminka-na-krusne-hore
http://tajemnakrajina.blog.cz/en/1108/krusna-hora
24. 10. 15

15/23 Cesta k Boušům na Zlatý kopec - zábavné hry

Mapy.cz

Pozor! Na akci je nutné se přihlásit do 21.10.15
na tel: 723 328 203 u Saši Boušové, aby mohla zajistit pohoštění
Sraz: Masarykovo nádr., u pokladen 8:20 hod.
Připravili: Boušovi
Odjezd: ČD 091 Praha Masarykovo n. » Roztoky u Prahy
18.7. Praha Masarykovo n. Metro
8:40 Os 9632
Roztoky u Prahy

8:55 >

Celkový čas 15 min, vzdálenost 12 km, cena 25 Kč / IN50 13 Kč / IN25 19 Kč
Trasa: Roztoky, žst 0 > požl > Klecánky, přívoz, 1 > Přemyšlení, 4 > poze > Chaberská > asi
po 500 m odbočit ze zelené vpravo > pone asi 200 m > dále ulicemi: Zlatý kopec,
Větrná, Stinná, Brnky - chata u Boušů (H) <> 6 km
Mapa trasy se znázorní stiskem Ctrl a klepnutím myší do : http://www.mapy.cz/s/brSS
Následuje program zábavných her asi do 16:00 hodin
Návrat: ulicemi: Stinná, Větrná, Zlatý kopec > poze > Dolní Chabry, konečná MHD 162
<> 2 km
31. 10. 15
15/24 Cesta z Hořovic do Praskoles
Mapy.cz
Sraz: Praha hl. nádr., ŽST, u výtahu z metra v7:50
Připravil: Slávek Zůna
Odjezd: Praha hl.n. » Beroun » Hořovice v 8:14
Datum Odkud/Přestup/Kam
Příj. Odj. Pozn. Spoje
31.10. Praha hl.n. Metro
8:14 !
Rx 764 Kynžvart
Hořovice
9:07 9:08
Celkový čas 53 min, vzdálenost 62 km, cena 92 Kč / IN50 46 Kč / IN25 69 Kč

Trasa: Hořovice, žst., 0 > pomo > Hořovice, nám. > Hořovice, prohlídka města a
zámků, 2,5 > poze a pone > Tihava, 4 > Kotopeky, 4,5 > Praskolesy, obec, kostel (H)
7 > pomo > Praskolesy, žst <> 8 km +++ jídlo a pití sebou
Mapa trasy se znázorní stiskem Ctrl a klepnutím myší do odkazu: http://mapy.cz/s/ma2e

Návrat: Praskolesy » Praha hl.n.
31.10. Praskolesy O
17:12
17:13
Os 7815 K
Beroun
17:29
17:47
Os 8853 1.2. K NPP !
Praha hl.n. Metro
18:38
Celkový čas 1 hod 25 min, vzdálenost 58 km, cena 87 Kč / IN50 44 Kč / IN25 65 Kč

Info: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99ovice
http://www.zamek-horovice.cz/historie/
http://www.zamek-horovice.cz/
07 .11. 15

15/25 Cesta do Mělníka

Sraz: Praha hl. nádr., ŽST, u výtahu z metra v 7:25

Mapy.cz

Připravil: Slávek Zůna

Odjezd: Praha hl.n. » Mělník-Mlazice
07.11. Praha hl.n. Metro
7:41
7:48
! Os 9504
Všetaty
8:39
8:42
Os 6406
Mělník-Mlazice
8:54
>
Celkový čas 1 hod 6 min, vzdálenost 53 km, cena 80 Kč / IN50 40 Kč / IN25 60 Kč

Trasa: Mělník-Mladice, žst., 0 > po Polabské NS Za vínem a poznáním > klášter
Augustiánů, 2 > Mělník, Rybáře, přes most, 3 > Hořínským parkem > Hořínský ,
zámek, 4 > Mělník, zdymadlo, 5 > požl > Hořínským parkem > přes most, Mělník,
Rybáře, 7 > požl > vyhlídky > (prohlídka města a zámku) > Zámek Mělník, 8 > kostel
sv. Petra a Pavla > poče > náměstí Míru > Pražská brána > náměstí Karla IV > ulicí
kap. Jaroše > rozc. če a žl > požl > parkem Na Podolí > Mělník, žst <> 10 km
Mapa trasy se znázorní stiskem Ctrl a klepnutím myší do odkazu: http://mapy.cz/s/mar1
Návrat: Mělník » Praha hl.n.
07.11. Mělník
17:03
17:04
Os 6415
Všetaty
17:13
17:21
! Os 9515
Praha hl.n. Metro
18:11
>
!
Celkový čas 1 hod 7 min, vzdálenost 50 km, cena 76 Kč / IN50 38 Kč / IN25 57 Kč
Info: https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bln%C3%ADk_(z%C3%A1mek)
http://www.virtualtravel.cz/melnik/zamek-melnik.html
http://www.lobkowicz-melnik.cz/aktuality/oteviraci-doba-zamku-melnik
28. 11. 15
15/26 Cesta do Kolína
Mapy.cz
Sraz: Praha Masarykovo nádr., ŽST, u pokladen v 7:50
Připravil: Slávek Zůna
Odjezd: Praha Masarykovo n. » Kolín
28.11. Praha Masarykovo n. Metro
8:10
! Os 9317
Kolín
9:19
Celkový čas 1 hod 9 min, vzdálenost 62 km, cena 92 Kč / IN50 46 Kč / IN25 69 Kč

Trasa: Kolín, žst., 0 > požl > Kolín, východní rozc., 1,5 > pomo, NS Polepy >
Polepský vodopád > Polepy, obec, 3 > požl a pocyklo > Pašinka, zámek, 5,5 > pone
silnici vlevo > Kolín, nemocnice, 8,5 > požl > katedrála sv. Bartoloměje > Klášter
Kapuciánů > pomo > Karlovo nám., 9,5 > poze > Synagoga, náměstí Republiky >
zámek Kolín > starý židovský hřbitov > Kolín, zast. <> 11 km
Mapa trasy se znázorní stiskem Ctrl a klepnutím myší do odkazu: http://mapy.cz/s/mFLT
Návrat: Kolín zast. » Praha Masarykovo n.
28.11. Kolín zast.
16:32
16:33
Os 9340
Praha Masarykovo n. Metro
17:44
Celkový čas 1 hod 11 min, vzdálenost 61 km, cena 91 Kč / IN50 46 Kč / IN25 68 Kč

Info: https://cs.wikipedia.org/wiki/Polepy_(okres_Kol%C3%ADn)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%A1inka
http://www.stredoceske-zamky.cz/zamekpasinka.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%ADn
12. 12. 15
15/27 Vánoční posezení v klubovně na Cholupickém Vrchu
Mapy.cz
Sraz: Kačerov, stanice Metra, MHD 113 - 9:10 hod.
Připravil: Slávek Zůna
Odjezd: Bus MHD 113 Kačerov 9:21 > Ke Březině 9:36
Trasa: ZMHD 113 Na Březině, 0 > pone ) > ulicemi K Vrtilce, Putimskou > po cyklo 201 >
ulicemi U nové louky, Podchýšskou > odbočit kolem rybníka Kálek a Cholupické bažantnici,
2,5 a zpět > po cyklo 201 > Cholupice, (H) obec, kruhový objezd > retenční nádrž > požl >
renovované letiště Točná, 6 > požl zpět > pokračovat od retenční nádrže až do klubovny
v zahrádkářské osadě v Cholupicicích <> 8 km
Mapa trasy se znázorní stiskem Ctrl a klepnutím myší do odkazu: http://mapy.cz/s/mFSa
Posezení při víně v klubovně s vánoční náladou - můžete přinést sušenky a jiné pamlsky.
Pro nechodící bude klubovna otevřena od 13 hodin.
Návrat: po 17:00 MHD bus 173 a 341 - stanice Cholupický Vrch

VÝROČNÍ SCHŮZE ODBORU
s programem:
Kontrola usnesení ze schůze 13. 12. 1914
Informace o výměně členských průkazů KČT
Informace o strukturovaných členských příspěvcích KČT od roku 2016
Dotace příspěvků KČT pojištěncům OZP v roce 2016
Odsouhlasení dotace členům našeho odboru z finančního zůstatku odboru roku 2015:
Při této příležitosti se koná

1) příspěvků KČT pro ústředí a oblast na rok 2016
2) vstupného do hradů, zámků a muzeí při společných akcích
Výběr příspěvků na rok 2016 a předání nových členských průkazů
Žádám vás o bohatou účast
09. 1. 16
16/01 Pochod Tříkrálový Praha - Karlštejn 38. ročník
Mapy.cz
Sraz: MHD Praha-Smíchov, u pokladny ARES v 7:45 do 8:15
Připravila: tradice
Odjezd: ČD 171 - 8:26 Praha-Smíchov, ŽST > Radotín, ŽST 8:36 Os 8818
++ 9km, - jízdné PID, Černošice, ŽST 8:41 - jízdné IN25% 20 Kč
Trasa 21: Radotín, ŽST > po nezn. silnici na Kosoř > V Sudech > v ostré zatáčce lesní cestou
podle potoka přes Velký Háj ke hřbitovu > poče > Na Pískách > Solopisky (H) > Vonoklasy
(H) > Karlík > Mořinka (H) > hrad Karlštejn > požl > Karlštejn, ŽST (H) <> 21 km
Trasa 14: Černošice, ŽST > pomo > Vonoklasy (H) > Karlík > Mořinka (H) > hrad Karlštejn
> požl > Karlštejn, ŽST (H) <> 14 km
Cíl: Karlštejn - Hotel Pension U nádraží - 13:00 až 17:00 hod.
Návrat: ČD 171 - 17:26 Karlštejn, ŽST > Praha hl.n. ŽST 17:56 Os 8849
++ 44 min 33 km, jízdné 49 / IN50% 25/ IN25% 37Kč

INFORMACE PRO ČLENY
STATUT NAŠEHO ODBORU – PŘEVOD Z OBČAN. SDRUŽENÍ NA SPOLEK
Z občanských sdružení se od 1. 1. 2014 staly spolky, na které se aplikují příslušná ustanovení nového
občanského zákoníku. K datu 1. 1. 2014 byl náš odbor automaticky zapsán převodem do Spolkového
rejstříku.
V druhé polovině roku 2015 byla u Klubu českých turistů provedena změna registrace našeho spolku
(doplněn název o slovo odbor) a ke dni 20. 10. 2015 potvrzena s registračním číslem odboru 101009,
která k datu 25. 11. 2015 není ve Spolkovém rejstříku dosud prozatím zapsána.
Výpis ze spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 29483
Datum zápisu: 1. ledna 2014 Datum vzniku: 11. června 2010
Spisová značka: L 29483 vedená u Městského soudu v Praze
Název: KČT, odbor SK VIKTORIA Žižkov
Sídlo: Nevanova 1059/32, Praha 6 - Řepy, 163 00, IČ: 720 72 733
Právní forma: Pobočný spolek
Hlavní spolek: Klub českých turistů
Revoluční 1056/8A, Nové Město, 110 00 Praha, Identifikační číslo: 005 05 609
Právní forma: Spolek
Podle platné registrace ze dne 20. 10. 2015 statutárními zástupci odboru jsou:
Jaroslav Zůna, narozený 30. 5. 1937, předseda odboru
Nevanova 1059/32, 163 00 Praha 6 - Řepy,
Libuše Baxová, narozená 10. 5. 1947
Římská 41, 120 00 Praha 2
Na základě usnesení členů odboru z členské schůze ze dne 13. 12. 2014 a souhlasu stávajících
zástupců paní Libuše Baxové a pana Jaroslava Zůny bylo prodlouženo jejich funkční období do 31.
12. 2017.

NOVÉ PRŮKAZY KČT
Pro rok 2016 dochází k výměně členských průkazů. Všichni členové dostanou průkaz ve
formě plastové karty, kde budou natištěny osobní a klubové údaje. Tato karta se bude nově
skládat jen z jedné části. K tomuto průkazu nebudou ze strany ústředí dodávány pouzdra.
Ústředí vytiskne průkazy pro všechny stávající aktivní členy. Nové průkazy bude oblast
distribuovat odborům koncem listopadu na oblastním semináři.
Tisk a distribuci průkazů pro nové členy bude zajišťovat přímo ústředí.
Později možná IC KČT. Zatím však není znám konkrétní postup.

Dvojí členství s AlpenVerein
Člen KČT má možnost být zároveň členem AlpenVerein. Příspěvek pro ústředí KČT pak
hradí člen přímo AlpenVereinu. Podrobnosti jsou najdete na
http://www.kct.cz/cms/kombinovane-clenstvi-kct-alpenvereien
Ukázka nového členského průkazu

Časopis Turista
předplatné je součástí rozšířeného a TOP členství. Částku za Turistu odbor neposílá dále na
ústředí, ale částka (366 Kč) zůstává odboru. Při objednání Turisty se pro vás tedy u "běžných
členů" nic nemění. Turisty pro dvojí členy s AlpenVerein objednává ústředí a částka za
Turistu zůstává na ústředí.
NOVINKA: Úrazové pojištění účastníků
Od 1. 1. 2015 na všech organizovaných akcích KČT platí úrazové pojištění účastníků.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2016 PODLE STRUKTUROVABÉHO ČLENSTVÍ
Od roku 2016 KČT zavádí strukturované členské příspěvky které se vybírají ve výši podle uvedené
tabulky. Členský příspěvek je dán součtem příspěvků pro ústředí (viz tabulka níže **), oblast a odbor.
Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky a výhody členství v KČT.
Členský příspěvek – ústředí
č.
Členské výhody / Bonusy
TYP
ČLENSTVÍ Junior Dospělý Senior Rodina TOM
Vyšší stupeň obsahuje bonusy nižších stupňů
ZdP
1 členský průkaz KČT se slevami Eurobeds a Sphere
2 Úrazové pojištění člena
3 slevy na jízdné od ČD (IN karty a Km banka)
Základní
90
150
90
300 50*)
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
490
550
490
700
Rozšířené
(124)
(184 (124) (334) 450
8 sleva 50% na konkrétní výstroj (např. triko, bunda)
(366) (366) (366) (366)
TOP

1190

1300

1230

1400

9 poukázka na 1 libovolnou mapu KČT zdarma
1150 10 poukázka na 1 turistického průvodce SaD zdarma
11 dárek - konkrétní turistická potřeba (např. nůž)

*) Poplatek za vystavení průkazu
**) Výši členských příspěvků pro ústředí KČT stanovila konference KČT v Praze 28. března 2015

Komentář:
Základní členství odpovídá dosavadnímu členství bez časopisu a zahrnuje základní členské výhody.
NENÍ nárok na zlevněné předplatné Turisty.
Rozšířené členství zahrnuje vše jako základní + další výhody, konkrétně zlevněné předplatné
Turisty a 50% slevu na konkrétní vybavení.
Faktické navýšení oproti letošnímu stavu, který se mnoho let neměnil, je 30 Kč (u rodin pak 40,- Kč),
což považujeme po tolika letech za vcelku nepodstatné.
Pokud by člen chtěl základní členství + Turistu, je to hloupost a prodělá na tom. Musel by zaplatit
(u dospělého) 150 pro ústředí + 480 plné předplatné Turisty + pro oblast + pro odbor dle schválené
výše. Celkem by tedy platil 630 + oblast + odbor. Proto se vyplatí pro předplatitele Turisty
Rozšířené členství, kdy zaplatí 550 včetně Turisty + oblast + odbor. Oproti předchozí situaci tedy
ušetří 80 Kč a ještě získá slevu 50% na konkrétní vybavení. To má určitě smysl.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2016 PRO KČT, ODBOR SK VIKTORIA ŽIŽKOV
Pro krytí činnosti a nákladů se platí roční členské příspěvky podle níže uvedené tabulky.
Strukturovaní příspěvky členů na rok 2016 pro KČT ústředí a KČT oblast Praha se uhradí z aktivního
zůstatku na našem běžném účtu.
Členové zaplatí pouze příspěvek pro odbor 150 Kč ve všech kategoriích. U seniorů platí hranice
dosažení věku u žen 60, u mužů 62 let.
Členské předplatné časopisu Turista ve výši 366 Kč si platí každý sám.

KČT, odbor SK VIŽ -Tabulka struktury členských příspěvků pro rok 2016
Příspěvek pro: >>

ústředí oblast

KČT
celkem

odbor
101009

KČT+ Časopis
odbor Turista

(90)
(150)
(300)
(0)

(130) 0
(250) 0
(400) 0
(20) 0

150
150
150
150

150
150
150
150

Junior, senior, invalidní důchodce
(490) (50) (540) 0
Dospělý
(550) (130) (680) 0
Rodinná známka - nositel
(700) (100) (800) 0
Rodinná známka - další člen rodiny
(0)
(20)
(20) 0
??
Duplikát ztraceného průkazu
Částky uvedené v závorkách uhradí odbor z vlastních prostředků.

150
150
150
150

150
150
150
150

Základní typ/kategorie člena
Junior, senior, invalidní důchodce
Dospělý
Rodinná známka - nositel
Rodinná známka - další člen rodiny
Rozšířený typ/kategorie člena

(50)
(130)
(100)
(20)

Rozšířené členství zahrnuje zlevněné předplatné na rok 2016 na časopis Turista (366 Kč)
Platba za časopis TURISTA zůstává odboru, který časopis objedná a uhradí předplatné.
Příspěvky můžete zaplatit od 15. 11. 2015 do 31. 1. 2016 osobně u vedoucího oddílu nebo
převodem na účet KČT, odbor SK VIKTORIA Žižkov č. 238463291/0300, jako variabilní symbol
uveďte číslo členského průkazu.
Dokladem o zaplacení příspěvku je nový členský průkaz s datem platnosti do 1/2017

Platnost členského průkazu na další rok se bude prodlužovat přelepkou s aktuálním datem.
V roce 2016 by měla pojišťovna OZP svým klientům opět proplácet členský příspěvek KČT
do výše 500 Kč. Klientům OZP bude o zaplacení příspěvku vydáváno potvrzení, které využijí
k uplatnění svého nároku.

SLEVY NA DOPRAVU PRO ČLENY KČT U ČESKÝCH DRAH
I v roce 2016 bude pokračovat akce z loňského roku
sleva na nákup slevových aplikací pro In Karty Českých drah.
České dráhy poskytují slevu na jednoroční aplikace IN25, IN50 a IN SENIOR.
Sleva je poskytována na pokladnách ČD po předložení platného členského průkazu KČT.
Přehled jednotlivých možností
aplikace
IN 25
IN 25
IN 50
IN 50
IN 50
IN 100
IN SENIOR

1 rok
3 roky
3 roky
sleva KČT
sleva KČT
cestující 15-26 let, sleva na jízdné 25 %
250 Kč
-490 Kč
-cestující od 26 let, sleva na jízdné 25 %
450 Kč
350 Kč 990 Kč
-cestující 15-26 let, sleva na jízdné 50 % 1490 Kč
-3990 Kč
-cestující od 26 let, sleva na jízdné 50 % 2990 Kč
2699 Kč 8490 Kč
-důchodce od 60 let, sleva na jízdné 50 % 550 Kč
390 Kč 1490 Kč
-zdarma ve všech vlacích
19900 Kč
-58990 Kč
-cestující od 70 let
zdarma osobní a spěšné vlaky
1490 Kč
1190 Kč 3990 Kč
-sleva na jízdné 50 % na ostatní vlaky
Charakteristika:

1 rok

Nevyplněná kolonka znamená, že sleva na příslušnou kombinaci není poskytována.
Kilometrická banka
Další možnost, jak ušetřit cestováním s Českými drahami, je využívat Kilometrickou banku.
Klub českých turistů přispívá svým členům na nákup Kilometrické banky používané k cestám na
turistické akce 200 Kč. Tuto slevu může každý člen vyčerpat maximálně 2x ročně.
K získání IN Karty je třeba






Vyplnit žádost o vydání In Karty - k dostání na pokladnách ČD nebo ke stažení na www.cd.cz
Vyplněnou žádost spolu s fotografií průkazového formátu a současném předložení členského
průkazu odevzdat v některé z pokladen ČD.
Při dokoupení aplikace stačí předložit na pokladně ČD členský průkaz KČT.
Pořízení nové karty nebo dokoupení aplikace je možné pouze na pokladně ČD (nikoliv na
internetovém e-shopu ČD).
Podrobnosti o In Kartách naleznete na internetových stránkách ČD.

Slevy u dalších dopravců
RegioJet a Leo Expres
Klub českých turistů u těchto dopravců žádné slevy nezařizuje.
Seniorům nad 60 let a nad 70 let poskutují tito dopravci své slevy. Další slevy obdržíte, pokud si
pořídíte Kreditovou jízdenku u RegioJetu nebo Zákaznickou kartu u Leo Expresu.
Ostatní dopravci
Pokud dopravce uznává IN Kartu Českých drah, pak budete cestovat za stejných podmínek jako u ČD.

Slovensko
Na slovenských železnicích nejsou pro naše turisty poskytovány žádné slevy. Nicméně všichni
důchodci Evropské unie mají od 62 let mají ve většině vlaků zdarma.
Podle informace České televize z listopadu 2014 si lidé pro jízdu vlakem zdarma (s výjimkou dětí do
šesti let) musejí nechat vystavit zvláštní průkaz. Češi starší 62 let podle státního dopravce Železničná
spoločnosť Slovensko (ZSSK) předloží k žádosti pouze doklad totožnosti, studenti zase potvrzení
školy, že navštěvují denní studium. Zájemce mladší 62 let, který pobírá některý typ důchodu, přiloží
potvrzení o jeho přiznání. Průkaz na bezplatné cestování vystaví ZSSK ve svých pokladnách.
„Čeští důchodci starší 62 let předloží jen občanský průkaz a získají průkaz na bezplatnou přepravu.
Platí pro ně, podobně jako pro slovenské penzisty nad 62 let, přechodné období a do konce března
příštího roku budou dostávat jízdenku na bezplatnou přepravu na konkrétní jízdu jen na občanský
průkaz,“ vysvětlila mluvčí ZSSK Jana Morháčová.

POSEZENÍ PŘÁTEL A ČLENŮ POT NA CHOLUPICKÉM VRCHU
O pravidelné čtvrtečníčky v klubovně TZ na Cholupickém Vrchu je malý zájem.
Proto jejich termíny budeme vyhlašovat podle projeveného zájmu členů samostatným emailem.
Vynasnažíme se zajistit vždy tematické zaměření schůzky spojené s vyprávěním o zkušenostech
našich přátel z cest. Ve sklípku je vždy připraveno něco k snědku a k pití pivo nebo limonády.
Začátek od 14:00 (podle dohody dříve i později)

TURISTICKÁ ZÁKLADNA NA CHOLUPICKÉM VRCHU
Turistická základna (dříve pro TOM) na Cholupickém vrchu je v areálu Zahrádkářské osady,
Hornocholupická ul. na pronajatém pozemku asi 1100 m2, máme vlastní podsklepenou chatu jako
klubovnu a další dřevěný objekt pro skladování turistického materiálu a zbytek sadu s ovocnými
stromy. Společné sociální zařízení a hřiště na volejbal je na pozemku pronajatém od zahrádkářů.
Kolem areálu prochází žlutá turistická značka.
Celý areál dozoruje Jarda Zimmer. O další údržbě areálu a likvidaci skladu se musíme dohodnou,
k tomu potřebujeme vaší pomoc. Na jaře uspořádáme brigádu zaměřenou na úklid areálu.
Doufám, že naši členové najdou volný čas i ve všedních dnech a telefonem si dohodnout

zapůjčení klíčů od klubovny. Práce na zahradě a zábava se vždy najde.
Klíče mají:

Slávek Zůna, Jarda Zimmer, Boušovi, Vlasta Ptáčková, Veronika Pavenková

S naší novou členkou Veronikou Pavelkovou byla uzavřena ústní dohoda o využívání chatky pro
rekreační účely s tím, že bude zajišťovat pravidelné sekání trávníku a běžnou údržbu, bude platit
dodatečný příspěvek odboru ve výši 10 Kč/den a prokázané náklady za spotřebu elektřiny a vody.

INFORMACE O NAŠEM ODBORU KČT:
Veškeré aktuální údaje o našem odboru jsou na webových stránkách:
http://viktoria-zizkov.kct.cz/, (které jsou stále v nouzovém provozu).
Programy na naše akce budou pro jistotu všem členům zasílány emailem.
U všech akcí jsou uvedeny internetové odkazy na mapy tras a popisy průchozích míst.
Mapa trasy se znázorní stiskem Ctrl a klepnutím myší do odkazu:
Dostáváte tak možnost využívat předložené informace před odchodem na výlet.

PODROBNÉ INFORMACE O KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ HLEDEJTE NA:
www.kct.cz.
Zvláště pak využívejte průběžně aktualizovaný Kalendář turistických akcí aktuální rok.
O PROGRAMU OBLASTI KČT PRAHA NA:
www.prahouturistickou.cz
Doporučuji občas prohlédnout, najde se tam mnoho zajímavých informací .

S pozdravem
Slávek Zůna, 163 00 Praha 6, Nevanova 1059
Tel UPC: 235 312 966, mobil 607 656 477, nový e-mail: slavek.zuna@kct.cz

