
Organizační pokyny a přihlášení:  www.kctul.cz

Sekce informatiky KČT oblast Ústecká 
ve spolupráci KČT Janov, KČT Děčín
a hotelem U Zeleného stromu pořádá:

WORKSHOP + SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ

Jak vyzrát na Internet?
+ publikování v Turistickém magazínu
13. - 14. dubna 2019 - Janov

CO SE NAUČÍTE:

Ve třech vzdělávacích blocích se budeme učit dovednosti, které mů-
žete skvěle využít nejen při propagaci turistických akcí. Budeme se 
věnovat tomu, jak napsat poutavý článek a na co je třeba myslet při 
publikování na Internetu. Naučíme se pracovat s redakcí Turistického 
magazínu a kalendářem turistických akcí, ve kterém můžete své člán-
ky zveřejňovat. V praktickém cvičení si všechno vyzkoušíte a osaháte. 

Akce je určena nejen 
pro členy KČT, ale pro 
každého, kdo má rád 
turistiku, tvůrčí psaní 
a dobré lidi.

Součástí programu je 
společenský večírek
v trampském duchu.

Uzávěrka přihlášek do 15. února 2019 (viz druhá strana)

AKCE SE KONÁ V HOTELU U ZELENÉHO STROMU V JANOVĚ NAD HŘENSKEM,
SPOJENÍ AUTOBUSOVOU LINKOU 432 Z DĚČÍNA (8.34 hodin).



Uzávěrka přihlášek: 15. února 2019 !

Informace a přihlášky: Martin Zíka, mob.: 775 855 303, mail: webmaster@kctul.cz

www.kctul.cz

SOBOTA 13. DUBNA:

10.00 - I. blok školení - JAK NAPSAT POUTAVÝ ČLÁNEK
Něco ve smyslu kurzu tvůrčího psaní. Naučíme se základní dovednosti - jak napsat článek, který čtenáře 
zaujme, sdělí vše potřebné a přitom neobtěžuje „vatou“. Budeme se věnovat přípravě textů a fotogra-
fií k těmto textům, které pak můžeme využívat k propagaci akcí. Zmíníme se o autorském právu, aby-
chom si nezadělali na zbytečné problémy. Řekneme si, jak fungují internetové vyhledávače a jak člán-
ky zviditelnit na dobrém místě.

11.30 - 13.00 přestávka na oběd.

13.00 - II. blok školení - REDAKCE TURISTICKÉHO MAGAZÍNU
První věcí je umět článek napsat, druhým krokem je jeho publikování ve veřejném prostoru. Proto se bu-
deme věnovat používání redakce Turistického magazínu (www.turisticky-magazin.cz), který byl v loň-
ském roce zprovozněn u příležitosti 130 let Klubu českých turistů, a stal se tak jedním ze zajímavých in-
formačních zdrojů pro turistickou veřejnost. Naučíte se vytvořit vlastní redakci s profilem autora, vklá-
dat nové články s fotografiemi, upravovat tyto články, registrovat články do kategorií a další dovednos-
ti. Přímo na školení se můžete stát turistou redaktorem.  

14.30 - 15.00 pauza na kafíčko.

15.00 - III. blok školení - PRAKTICKÝ VÝCVIK
Tato část bude zajímavá zejména pro pořadatele akcí (např. pro vedoucí a cvičitele z Klubu českých tu-
ristů), ale i pro jiné organizace, které v průběhu roku pořádají různé akce pro veřejnost. Naučíme se 
prakticky ovládat kalendář turistických akcí na www.kctul.cz a vkládat konkrétní akce do aplikací v Tu-
ristickém magazínu. Vysvětlíme si, jak funguje tzv. linkování (linkbuilding - správa odkazů). Samozřej-
mě bude prostor na dotazy.

od 16.00 - Společné posezení s kytárkou u dobrého piva, možnost prezentace vlastních akcí, deba-
ta o roli KČT při rozvoji cestovního ruchu a další zajímavosti. Volná zábava. Pro ty, kdo se rádi baví déle 
do večera, je zajištěno přespání (členové KČT s výraznou slevou). V případě dostatečného počtu účast-
níků můžeme objednat turistickou kapelu!

NEDĚLE 14. DUBNA:

Po snídani se koná společný výlet na trase Janovská rozhledna - rozhledna Růženka - Růžovský 
vrch - Srbská Kamenice a kdo bude chtít, může jít až do České Kamenice (nebo jinam).

Program akce „Jak vyzrát na Internet“

Všichni účastníci musejí mít k dispozici svůj vlastní notenook (s nabitou baterií, která vydr-
ží alespoň 2 hodiny) doporučuji mít s sebou dobíječku!

CENA ŠKOLENÍ:
členové KČT zdarma (platná karta)
ostatní 400 Kč (platba předem po přihlášení)

CENA UBYTOVÁNÍ S VEČEŘÍ A SNÍDANÍ:
členové KČT 500 Kč (35% sleva - plakná karta)
ostatní 800 Kč  

AKCE SE KONÁ V HOTELU U ZELENÉHO STROMU V JANOVĚ NAD HŘENSKEM,
SPOJENÍ AUTOBUSOVOU LINKOU 432 Z DĚČÍNA (8.34 hodin).


