
K 1. březnu 2019 vyhlásil Český odbor 
Slovinského planinského družstva 2017 
(ČO SPD 2017) se sídlem v Praze 5 ve 
spolupráci s časopisy Turista a lidé&HORY, 
společností ALPY spol. s r.o. a alpským 
klubem ALPENVEREIN.CZ veřejnou sbírku 
za účelem získání finančních prostředků 
na pomoc chatě Češka koča. Sbírka 
probíhala na území České republiky dle 
$4 zákona č.117/2001 Sb., o veřejných 
sbírkách a na základě osvědčení uděle-
ného Magistrátem hl. města Praha.

Sbírka byla součástí projektu česko-slo-
vinské vzájemnosti pro rok 2019 a 2020, 
který v roce 2018 vyhlásily společnosti 
ALPY spol. s r. o. a Lidé&Hory, s.r.o., ČO 
SPD 2017 a alpský klub ALPENVEREIN.CZ 
ve spolupráci s velvyslanectvím Slovin-
ska v ČR, obcí Jezersko a Planinským 
družstvem Jezersko. Impulzem ke sbírce 
bylo výročí 120 let existence chaty, kterou 
postavili v roce 1900 naši pradědové 
a zakladatelé ČO SPD v Praze pod vede-
ním protagonisty česko-slovinské vzájem-
nosti prof. Karla Chodounského. Původně 
měla sbírka probíhat od 1. března 2019 
do 31. prosince 2020. Čínský virus, pande-
mie a nemožnost cestování tj. i výjezdů 
do Slovinska od začátku srpna 2020 byly 

důvodem, proč byla sbírka nakonec 
prodloužena až do 31. srpna 2021.
Sbírky se zúčastnilo celkem 99 subjektů – 
soukromé osoby a některé kluby a spol-
ky. K 31. 8. 2021 se na transparentním 
a veřejně přístupném účtu vedeném u Fio 
banky a.s. sešlo celkem 380 134,78 Kč. 
Největšími přispěvateli mezi soukromými 
osobami byli Vlastislav Mokrosz (100 000 Kč), 
Ladislav Jirásko (99 000 Kč), Šnajdar Martin, 
Kříž Petr a Foit Martin (všichni 10 000 Kč) 
a Klimeš Michal (6 000 Kč). Největšími 
přispěvateli mezi kluby a spolky byly ČO 
SPD 2017 (21 000 Kč), Rotary klub Praha 
City (20 000 Kč), KČT Sopotnice (5 000 Kč) 
a KČT Halenkov (3 000 Kč). Nejobvyklejší 
výše příspěvku byla 1 000 Kč, touto část-
kou přispělo 33 příznivců a podporovatelů 
chaty Češka koča. V jednotlivých letech 
probíhala sbírka následovně: v roce 2019 
přispělo 34 vkladatelů částkou 44 842 Kč, 
v roce 2020 se sbírky účastnilo 25 přispěva-
telů a vybraná částka byla 141 315,78 Kč 
a v tomto roce 2021 složilo 40 přispěvatelů 
celkem 193 977 Kč.
Sbírkou získané prostředky byly převe-
deny na EURO-účet vlastníka chaty, 
kterým je Planinské družstvo Jezersko. 
Na účet PD Jezersko byla převedena 
částka 14 567,50 €. 

Výsledky sbírky, která byla součástí veli-
ce širokého projektu, jsou velmi příznivé 
nejen, pokud se týká výše získaných 
finančních prostředků. Jedním z úspěš-
ných částí tohoto projektu byla a je 
i Pomoc na chatě Češka koča – posled-
ních pět let pomáhají na chatě zájemci 
z Česka formou týdenního pracovního 
pobytu. Jejich pobyt na chatě vč. polo-
penze je zdarma.
Po oznámení výsledků sbírky komentuje 
starosta obce Jezersko, Drejc Karničar, 
tuto aktivitu takto: “Děkuji organizáto-
rům za výjimečnou částku, kterou milov-
níci chaty Češka koča z České republiky 
přispěli na její obnovu. Přejeme všem 
dobrým lidem, kteří se na sbírce podíleli, 
hodně životní pohody. Tímto počinem 
je vlastník chaty, Planinské družstvo 
Jezersko, povzbuzeno k jejímu zkrášlení 
a obohacení. Chata, kterou postavili 
vaši předchůdci z Prahy, je již více než 
120 let pojítkem mezi oběma našimi ná-
rody. Rádi vás u nás kdykoliv uvítáme”

Organizátoři sbírky děkují všem, kteří se 
sbírky zúčastnili a přispěli významnou 
částkou na obnovu chaty. Chata je od 
roku 1900 symbolem česko-slovinské 
vzájemnosti. 

Ukončení veřejné sbírky  
pro chatu Češka koča

Ladislav Jirásko

ČO SPD 2017
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Slavnostní otevření chaty Češka koča se uskutečnilo ve čtvrtek 26. července 
1900 za účasti asi 250 hostů. Z Česka dorazilo asi 70 zájemců.

Památné a mimořádné byly oslavy 90 let existence chaty, které se ukutečnily 
5. srpna 1990. V okolí chaty se toho dne shromáždilo rekordních 2500 návštěv-
níků, mezi nimi bylo více než 100 účastníků z tehdejšího Československa.

www.mapis.cz

Sleva 12 % pro členy KČT
ve specializované prodejně MAPIS
Při objednávce od 1000 Kč poštovné zdarma.

Informační servis pro 

zájemce o časopis Turista 

- za získání jednoho nového člena získá stávající člen 
jednu mapu Alpenvereinu alpských oblastí
- za získání pěti nových členů získá stávající člen ku-
pon v hodnotě € 70 k nákupu v prodejnách SPORTLER 
v Rakousku a Jižním Tyrolsku
- za získání deseti nových členů získá stávající člen ku-
pon v hodnotě € 160 k nákupu v prodejnách SPORT-
LER v Rakousku a Jižním Tyrolsku 

- za získání jednoho nového člena získá stávající člen 
celoroční předplatné časopisu lidé&HORY 2022 nebo 
časopisu TURISTA 2022 (dle vlastního výběru)
- za získání pěti nových členů obdrží každý měsíc tři 
vylosovaní stávající členové ALPENVEREIN.CZ slevový 
kupon ALPY v hodnotě 750 Kč
- za získání deseti nových členů obdrží každý měsíc tři 
vylosovaní stávající členové ALPENVEREIN.CZ zdarma 
členství AV2022

Sportbonus – mimořádné zvýhodnění 
pro nové členy na rok 2022
Noví členoví získají členství  
v ALPENVEREIN.CZ na rok 2022 se 
všemi výhodami díky nabídce  
Sportbonus rakouského ministerstva 
BMKÖS pouze za čtvrtinu základní 
výše členských příspěvků.

Unikátní pojištění
Celosvětově platné pojištění volnoča-
sových aktivit, v Evropě platné pojištění 
právní ochrany a zákonné odpovědnosti 

Slevy při ubytování na chatách
- slevy obvykle 50 % při ubytování na 
asi 500 chatách rakouského, němec-
kého a jihotyrolského Alpenvereinu

Výhodné členství pro rodiny 
- členství zdarma pro děti/mládež
- při rodinném členství platí členské 
příspěvky pouze rodiče nebo rodič
- členství zdarma získávají získají děti/
mládež do věku 27 let
- všechny výhody členství platí i pro 
neplatící členy rodiny

www.alpenverein.cz

Získejte nového člena do řad 
Alpenvereinu a další výhody členství

Úplné informace o výhodách, slevách a bonifikacích  
na https://alpenverein.cz/vyhody-clenstvi

Úplné informace o soutěži najdete na https://alpenverein.cz/soutez 

Některé další výhody členství v rakouském Alpenvereinu, 
bonifikace pro členy ALPENVEREIN.CZ

Dlouholetá soutěž s významnými novinkami a zajímavými prémiemi
Zajímavé odměny čekají na každého stávajícího člena Alpenvereinu, který přesvědčí své kamarády nebo známé o výho-
dách členství a získá je do řad členů ALPENVEREIN.CZ. Formulář, na kterém přihlásíte své kamarády a na základě kterého 
získáte prémie, i úplné informace o této soutěži najdete na www.alpenverein.cz.

Odměny od ÖAV Odměny od ALPENVEREIN.CZ


