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VÝROČNÍ ZPRÁVA KČT - ODBORU JIČÍN ZA ROK 2014 (PŘEDNESENÁ NA VALNÉ HROMADĚ KLUBU 27. 1. 2015) 

 

Vážené turistky, vážení turisté, 

dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní valné hromadě, abych vás seznámil se zprávou o činnosti klubu v roce 

2014 a naznačil, co nás čeká v tomto roce. Vítám mezi námi zvláště nové zájemce o turistiku a přeji jim, aby se v klubu 

cítili dobře a účastnili se co nejvíce výletů.  

Jedenáctičlenný výbor pracoval ve složení (v abecedním pořádku): Marie Bernardová, Dana Doškářová, Věra 

Hanyšová, Petr Jebavý, Jan Kaizr, Blanka Kosejková, Miloš Radoberský, Josef Veselý, Jakub Zahradník, Marie Zemánko-

vá, Jiřina Zmatlíková a tříčlenná revizní komise ve složení: Libuše Kasková, Miloslava Kubíčková a Lenka Šindelářová. 

Jakub Zahradník na post ve výboru v polovině roku rezignoval, výbor tak pracoval v deseti lidech. Jako pravidelný host 

byl v druhé polovině roku zván Jiří Bydžovský, který převzal agendu kolem Šikmé věže. Mezi hosty výboru patřili také 

Věra Franců, Alena Jirovcová a Jiří Kubíček. Výbor se setkával pravidelně každý měsíc, kromě prázdnin, tedy 10x do 

roka, což obnášelo na 25 hodin jednání. Tímto bych chtěl poděkovat všem výše jmenovaným za odvedenou práci pro 

KČT. 

Především chci poděkovat těm, kteří vykonávali práci pro klub několik let a nyní již nekandidují do dalšího výbo-

ru. Jsou jimi Věra Hanyšová, Libuše Kasková, Marie Zemánková a Jiřina Zmatlíková. Patří jim veliký dík, paní Zemánko-

vé za výborně vedené účetnictví, paní Hanyšové za vzorně vedenou pokladnu, paní Zmatlíkové za veškerou činnost 

jednatelky, oběma pak i za práci se zájezdy a s evidencí členské základny a paní Kaskové za práci v revizní komisi. Paní 

Hanyšová, paní Zemánková a paní Zmatlíková jsou dlouholetými členkami výboru, přičinily se o znovuvytvoření našeho 

klubu v 90. letech, na jejich bedrech stála finanční a ekonomická činnost klubu, obětovaly mnoho ze svého času, daly 

klubu mnoho práce. Všemu se věnovaly svědomitě, s obrovským nasazením a právě díky nim je klub stále ve vynikající 

finanční kondici. Považuji za osobní štěstí, že jsem tyto dámy ve svém životě potkal, staly se mně přáteli a jsem rád, že 

mohu být v klubu právě s lidmi, kteří se vzájemně uznávají, jsou si blízcí svými postoji a jsou přáteli. To považuji za 

hlavní smysl klubu českých turistů. 

Nabízí se zároveň příležitost ocenit čestným uznáním také žijící bývalé členy předešlých výborů, protože dosud 

jsme tak neučinili kvůli neexistujícím dokumentům ze strany ústředí klubu. Nezapomínáme ale ani na ty, kteří nás již 

opustili, a nestačili jsme jim předat naše uznání, ať už to bylo dáno minulým režimem či tím, že teprve vytváříme no-

vou tradici. Rozhodl jsem se proto ocenit in memoriam zakladatele našeho klubu a počáteční propagátory turistiky 

v našem regionu. Tyto osobnosti budou také navrženy na další turistická vyznamenání. Tímto prosím rovněž i vás o ná-

vrhy na ocenění těch osobností, na něž bychom neměli zapomenout. 

Hluboce si vážím nejstarších členů klubu, těch, kteří svůj život a volný čas zasvětili právě turistice. Byli a mnohdy 

také ještě jsou aktivními turisty, dle svých sil a možností se zúčastňují klubových akcí, i když jim zdraví možná už tolik 

neslouží. Právě pevné zdraví a optimizmus bych jim chtěl popřát. Rozhodli jsme se proto, že našim nejstarším členům 

věnujeme bezplatné čestné členství klubu. 

Právě tradice a vztahy mezi námi turisty jsou důležité i pro budoucnost klubu. Právě to z nás dělá již několik let 

nejpočetnější odbor KČT v Královéhradecké oblasti. Nenechme se zglajchšaltovat do nějaké odlidštěné ekonomické 

formy „má dáti - dal“, jak by mnozí ekonomové a politici chtěli. 

Toto uvádím záměrně, protože před námi stojí i právnické a ekonomické úkoly. Musíme vytvořit nové stanovy a 

aplikovat právní úpravy podle nového občanského zákoníku. Tomu se bude muset výbor věnovat intenzivně celý le-

tošní rok, aby byly nové stanovy schváleny na valné hromadě již v příštím roce. Na této schůzi je nutné podle platného 

zákona schválit alespoň nový název klubu. Navržen je název Klub českých turistů - odbor Jičín. Zároveň s tím, s novou 

registrací dojde i ke zřízení tzv. datové schránky. 

Proto velice kvituji, že mezi novými kandidáty do výboru figurují paní Jirovcová a paní Šmídová, v nichž máme 

záruku, že se práce na nových stanovách podaří. Zároveň jsem rád, že do výboru kandiduje také paní Hyršalová, která 

se celý život zabývá účetnictvím a ekonomikou, navržena je do revizní komise. Přínosem pro výbor bude bezesporu i 

paní Křivská, která již loni přijala práci na organizaci Rumcajse a dnes nám sdělí, co vše bude potřeba zajistit letos. 

Správou našeho hotelu je již pověřen pan Bydžovský, který je rovněž kandidátem do výboru. Přestože je kandidátka 

navržena jako celek, máte vy, členové klubu, právo navrhnout do výboru další osobnosti, můžete kandidovat i Vy sa-

motní, proto Vás vyzývám, abyste se po přečtení všech zpráv a po následné diskuzi, přihlásili s chutí pracovat pro klub. 

Vaše jméno tak bude doplněno na volební lístky. 

I v roce 2014 jsme se pečlivě starali o Hotel Pod Šikmou věží. S novým nájemcem panem Gregorem je vynikající 

spolupráce. Pokračuje realizace projektu na modernizaci hotelu, úprav interiéru, vybavení atd., na níž využíváme grant 
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zajištěný Místní akční skupinou Brána do Českého ráje. Jedná se o peníze z Evropské unie. Letos dojde k dokončení 

realizace opravou vedlejší budovy u hotelu. Poté po vyhodnocení celého projektu bude investorovi proplaceno 60% 

uznatelných nákladů, což je asi 400 tisíc korun. Po dokončení výměny střechy bude podáno vyúčtování projektu na RO 

SZIF v Hradci Králové. Dále bude zorganizována pro výbor a zájemce z řad členů KČT Jičín prohlídka budovy hotelu, po-

kojů a ostatních prostor s upozorněním na modernizované prostory a opravné části budovy, dále na vznik plochy 

s dětskými herními prvky a posezením pro rodiče. O termínu prohlídky Vás budeme předem informovat. Poděkování 

patří paní Kabelkové a především Jiřímu Kubíčkovi za vedení celého tohoto projektu. Na hotelu se uskutečnily i další 

práce mimo tento projekt, byl instalován nový kotel, opraven kouřovod, pokáceny dřeviny hrozící spadnutím. Zároveň 

je rozpracováno i jednání ohledně sousedského vztahu mezi námi a vlastníky vedlejšího objektu. V letošním roce by-

chom se rádi zaměřili na úpravu okolí hotelu, zvláště bazénku. 

A poděkování patří i Vám, vážení turisté. Loni jsme přišli s návrhem povinných brigádnických hodin. Důvodem 

bylo to, že je třeba se o hotel starat a že je nutné zajistit Pochod za Rumcajsem. Je vidět, že to byl dobrý návrh a brigá-

dy se osvědčily. Bylo dohodnuto, že za neodpracovanou hodinu bude doplatek ve výši 50 Kč. Snad to není tak velká 

částka a doplatili jste v uvozovkách dlužné při placení členského příspěvku. Děkuji všem, kteří se brigád účastnili, bez 

Vaší pomoci bychom tyto aktivity opravdu nemohli zajistit. Přesto navrhujeme úpravu týkající se organizace pochodu. 

V loňském roce bylo schváleno půlení odpracovaných hodin, myslím, že bychom už letos každou hodinu na Rumcajsovi 

brali jako celou odpracovanou hodinu. Věřím, že se tak dostane i na více dobrovolníků, kteří se chtěli podílet na zajiš-

tění pochodu. 

Velkou aktivitou směrem k veřejnosti je právě Pochod Českým rájem - Putování za Rumcajsem. Letos se příprav 

ujala Dana Doškářová za přispění paní Křivské, předsedy a dalších členů výboru. Velikým překvapením pro nás byla ob-

rovská účast veřejnosti. S počtem platících 5405 účastníků se tento ročník zapsal do historie, neboť návštěvností má-

lem překonal počet účastníků z roku 1985, kdy dorazilo o 40 pochodníků více. Pochod byl také bohatý na sponzory, 

podařilo se nám sehnat jak částky od drobných podnikatelů, tak větší částky od zdravotních pojišťoven, Čezu, Sklopís-

ku, Unie sportu i od ústředí klubu. Díky těmto penězům a vybranému startovnému se nám zaplatily i ty ročníky, které 

v minulosti skončily ztrátou. Snad se nám bude dařit letos, snad nás dobré počasí neopustí. Děkuji všem, kteří se ja-

kýmkoliv dílem na této velké turistické akci podíleli. Prosím Vás o spolupráci i letos. Letos hodláme investovat přede-

vším do nákupu nových termosů na převoz čaje, protože některé staré jsou již ve špatném stavu. Zároveň musím 

oznámit, že poprvé také nebyly vypláceny odměny členům, které v minulosti činily souhrnně až 50 tisíc korun. Zaplatili 

jsme tedy pouze nasmlouvané práce s našimi spolupracovníky (Sokoly, skauty, Lhotákovými, pronajímatelem povozu 

apod.), zaplaceno bylo cestovné za automobily, kterými se rozvážely čaj a cukrovinky, stoly atd. a odměna pro organi-

začního vedoucího a na návrh členů výboru i pro předsedu. Aby předseda nezavdal příčinu rozkolu ve výboru, zřekl se 

této třítisícové odměny ve prospěch následujícího ročníku. Přesto došlo k odstoupení jednoho člena z výboru. 

Z výtěžku Pochodu jsme poslali dar v hodnotě 10 tisíc Kč na výstavbu Bezručovy chaty na Lysé hoře. 

Názorové diskuze se v tomto roce vedly zvláště v otázce finanční a účtové. Výbor jedná demokraticky a nad 

každým návrhem, který předloží člen, probíhá diskuze. Z hlasování pak vyplývá výsledek. Návrhy revizní komise i dal-

ších členů byly vesměs přijaty. Členové výboru tak např. nebudou dostávat roční odměny za vykonanou práci, budou 

jim propláceny jen uznatelné náklady na dohody o provedení práce. Ubezpečuji vás, že dosavadní odměny nebyly ho-

rentní sumy a jejich vyplácení bylo navázáno na stejné částky jako v předchozích výborech v minulosti. Předsedovi je 

za odvedenou práci měsíčně vyplácena částka 1530 Kč. Nový výbor se bude muset ještě touto problematikou zabývat 

a přeji mu v tomto ohledu hodně úspěchů. 

Musím konstatovat a podtrhnout, že s veškerými finančními prostředky je nakládáno zodpovědně a zisky 

z pronájmu hotelu se vrací zpět nejen na jeho renovaci, ale dotují nám také naše turistické akce; přispíváme tak kaž-

dému účastníkovi zájezdu nemalou částkou. Proto i letos se budeme snažit zachovat výběr příspěvku na zájezd ve výši 

150 Kč, pokud to nebude do vzdálených lokalit a na více dní. V letošním roce se vrátíme také k proplácení jedné cesty 

účastníkům navržených akcí, které se uskuteční vlakem. Získáváme řadu prostředků i cestou sponzorskou (na pochod 

za Rumcajsem), zároveň jsme změnili bankovní účet, který je levnější na poplatcích a převodech, včetně internetového 

bankovnictví, a je flexibilnější, než tomu bylo u České spořitelny. 

Účetnictví je vedeno zodpovědně a navrhované rozpočty končí dokonce ziskem. Jsem přesvědčen, že hospoda-

říme výborně. Toto vše říkám s plnou odpovědností a důrazně se ohrazuji proti tomu, co jsem slyšel i z řad členů, že 

klub vedeme pro svůj osobní prospěch, nebo jej dokonce rozkrádáme. Právě morální integrace a čest těch, kteří se sta-

rají o ekonomickou a finanční stránku klubu, a doufám, že i má maličkost, jsou nezpochybnitelnou zárukou toho, že je 

hospodaření v pořádku. 
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Nejviditelnější prací pro mnohé členy klubu je bezesporu konání turistických akcí. Mé poděkování patří organi-

zátorům výletů, ale i těm, kteří pomáhají s realizací těchto akcí coby vedoucí skupin. Letos byli proškoleni další členo-

vé, abychom mohli zajistit potřebnou kvantitu, pestrost i kvalitu připravovaných výletů. Uskutečnilo se mnoho výletů a 

akcí, které zde z časových důvodů nebudu všechny jmenovat, ale věřím, že na zážitky z těchto cest budeme ještě dlou-

ho vzpomínat. 

Na letošní rok jsme připravili ještě více výletů, s nimiž se můžete seznámit na přiloženém přehledu. Na to se do-

staneme ještě během dnešní schůze; rád bych však upozornil na několik novinek. První budou výlety nejen pro senio-

ry, které se budou konat do okolí a budou pořádány ve všední den. Organizace se ujaly paní Franců a paní Bernardová. 

Tyto výlety budou zveřejňovány průběžně na nástěnce i na internetu. Druhou novinkou je výběr klubových akcí, které 

organizují jednotlivé turistické odbory. Vybrány jsou ty, které letos oslavují jubilejní ročník. Považuji za podnětné na-

vštívit je a inspirovat se, protože za rok nás čeká velký jubilejní 50. ročník Putování za Rumcajsem. Doufám, že vás na-

bídka výletů zaujala, že se výletů rádi zúčastníte a že se tak řečeno dostane na každého zájemce. 

Ještě bych se rád zmínil o značkování. Značkařskou sekci doplnili bratři Vaníčkovi. Obnoveno bylo značení mod-

ré a část zelené, vyměněny byly desítky směrovek. Vztyčen nový směrovník na Prachově. Započala se práce na nové 

evidenci tras a značení, které se ujal Jakub Zahradník. Čeká na nás i mnoho práce letos, a to nejen s obnovou značení, 

ale i s kompletní výměnou směrovek na okruzích v Prachovských skalách, a dokonce s výměnou celých směrovníků. 

Podařilo se dohodnout, že budou instalovány typizované dřevěné směrovníky. Drobných úprav dozná i samotné zna-

čení, např. kolem našeho hotelu. 

Na této valné hromadě vyprší mandát předchozího výboru, který jsem měl čest vést, stejně tak i výbor před-

chozí. Byla to zajímavá práce a myslím si, že se nám řada věcí podařila, že jsme dělali vše pro to, aby se klub rozvíjel. 

Ještě jednou děkuji všem členům nejen výborů, které jsem vedl, ale i všem těm, které jsem za těch 12 let ve výboru 

poznal. A nejraději vzpomínám právě na těch prvních osm let, kdy jsem byl členem týmu vedených Věrou Franců, kte-

rou považuji za nedostižný vzor. Po čtyřech letech předsednictví jsem vskutku zvažoval to, zda ještě pokračovat dále, 

jestli vůbec na tuto funkci stačím, zvláště když jsem minule při této příležitosti prohlásil, že jsem pouze provizorní ná-

čelník. Přesto mě okolnosti a přátelé přesvědčovali, abych ve výboru zůstal do doby, než se zapracuje někdo další. 

Z toho důvodu jsem také přijal tuto kandidaturu. Bude vám rozdána kandidátka, kterou navrhuje současný výbor. Jak 

jsem již sdělil, je možné ji doplnit o další kandidáty. V tom případě bude třeba mezi kandidáty vybírat tak, aby souhlasil 

počet zvolených, tedy 11 členů do výboru a 3 členové do revizní komise. Přeji vám dobrou volbu a nově zvolenému 

výboru hodně úspěchů.   

Vážené turistky, vážení turisté, 

děkuji vám za pozornost, přeji vám mnoho turistických zážitků a radost z toho, že jste členy Klubu českých turis-

tů Jičín. 

Děkuji 

 

Mgr. Jan Simeon Kaiser 

předseda KČT - odbor Jičín 


