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Klub českých turistů ve Šternberku 

 

od dubna 2015 jsme se stali novým odborem v olomouckém kraji při klubu českých 

turistů. Jsem rád, že se nám podařilo tento klub vytvořit a nejsme tak pozadu oproti 

jiným městům a obcím v olomouckém kraji. První akci, kterou jsme pořádali bylo 

Jarní putování kolem Ecce Homo, kdy jsme se snažili navázat na tradici 

turistických pochodů ve Šternberku. Účast byla velmi pěkná, akce se podařila, 

máme co zlepšovat a doufám, že společně budeme rozvíjet a pořádat další 

zajímavé turistické akce. 

 

Klub českých turistů vytváří oblasti a odbory, kdy oblasti jsou větší celky (kraje), ve 

kterých jsou uspořádány odbory. Šternberský odbor je součástí KČT oblast 

Olomoucký kraj. V jednotlivých odborech jsou členové, kteří jsou většinou z 

daného města nebo regionu. Mohou být ale odkudkoliv. Vzhledem k tomu, že ve 

Šternberku dlouhá léta nefungoval žádný odbor při KČT, jsou zájemci o turistiku 

vedeni v jiných odborech, například v Olomouci nebo Uničově atd... 

 

Klub českých turistů (KČT) ve Šternberku je na svém začátku a potřebujeme nové 

členy, bez kterých by žádný klub nemohl existovat a jen těžko by se pořádaly 

podobné akce jako na jaře. Chtěli bychom zkvalitnit pořádané akce a k tomu 

potřebujeme dobrovolníky, kteří nám pomohou. Na prvním jarním ročníku putování 

bylo celkem 301 účastníků a jen tři pořadatelé + další, kteří zajišťovali program pro 

děti v Lipině. Proto jsme nemohli mít na kontrolních stanovištích pomocníky s 

razítky. Na příští akce už chceme mít takové kontroly, které s účastníky pochodu 

prohodí pár slov, dají jim razítko, navedou na další cestu atd... Také značení tras 

budeme vylepšovat. Po účasti na jiných akcích v regionu máme plno dobrých 

nápadů a zlepšováků. 
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Pár slov o členství v KČT... 

Členstvím v KČT podporujete rozvoj turistiky, značení a úpravu turistických tras a 

hlavně patříte do klubu s dlouholetou tradicí. Máte možnost využívat plno 

zajímavých slev a podílet se na rozvoji turistiky v regionu. Poznáte nové podobně 

založené nadšence a spoustu dalších... 

 

Členství v KČT se skládá z několika příspěvků, které se odvádí ústředí a oblasti na 

podporu značení a rozvoje turistiky a volitelné částce na podporu vlastního klubu-

odboru. 

Pro rok 2015 jsou příspěvky do KČT stanoveny takto: 

 

Junior-děti        všichni do 26 let       150Kč    z toho ústředí 60,- a oblast 30,- 

Dospělí            od 26 let          290Kč      ústředí 120,- a oblast 100,- 

Senioři        ženy od 60 a muži od 62 let    190Kč   ústředí 60,- a oblast 70,- 

Všichni, kteří mají invalidní důchod   -   stejně jako senioři 

Rodinné členství    450Kč z toho pro ústředí 260,- a oblast 130,- 

 

V rodinném členství musí být minimálně jeden rodič nebo prarodič. 

 

Po registraci a zaplacení členského příspěvku obdržíte průkazku člena KČT a 

slevovou plastovou kartu EUROBEDS 

 

Všechny informace o členství a další o klubu turistů ve Šternberku najdete na 

webu www.kctsternberk.cz 

 

Pokud máte zájem o členství v klubu a zapojení do pořádání turistických akcí nebo 

další informace pište na mail info@kctsternberk.cz nebo volejte tel.: 607 561 682  
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