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Zápis č. 5/2019 ze schůze oblastního výboru KČT Valašsko – Chřiby 
   dne 13. 5. 2019 ve Vsetíně 
 

Přítomni: Homolka, Sukovitá, Bártková, Janošek, Vítek, Tkadlecová, Makyča, Kallerová, Seitl, 
Omluveni:  
Program:  

1. Kontrola úkolů.   
2. Argumenty pro vyšší dotaci na značení (kůrovec).             Makyča  
3. Registrace a platby příspěvků.                                           Janošek                 
4. Zhodnocení akce PBH včetně finančního výsledku           

a) skutečné náklady a výdaje akce.                                  Janošek, Bártková 
b) vyúčtování grantu ZK.                                                Janošek, Bártková   

5. Webové stránky oblasti - zpráva o úpravě stránek dle požadavků vzešlých z minulého 
výboru.                                                                             Kallerová                                       

6. Kalendář akcí - reklamy, naplněnost akcemi.                     Seitl                       
7. Návrh mpř. KČT Cabalky - sjednocení dotací a kooptace zájemce do vedení KČT.  

Homolka     
8.   Různé:   

 a)  jednání PR 25. 4. 2019.                                               Janošek  
             b)  aktuální situace výstava Zlín.                                      Vítek  
             c)  aktuální informace ze značení.                                    Makyča  
             d)  plnění rozpočtu.                                                         Bártková 
 
 

1. Kontrola úkolů   
4/1 oslovit odbory, aby provedly patřičné odvody.               splněno 
4/2 zajistit jednání se správcem webu a provést aktualizaci webu.   splněno 
4/3 přivézt na Pulčím materiály pro partnery ze Slovenska.  splněno 
4/4 vznést dotaz ohledně Val-Vsetín a registraci oblasti.                 splněno 
4/5 připravit podklady o navýšení dotace.                      splněno 
       

2. Argumenty pro vyšší dotaci na značení (kůrovec) podklady předává průběžně Makyča 
předsedovi oblasti.  
 

3. Stav členské základny k 12. 5. 2019 bylo v naší oblasti 2 559 členů, kteří měli uhrazeny 
prostřednictvím odborů členské příspěvky. O úhradu doplatku za nově zaregistrované členy 
během roku budou odbory vyzvány v listopadu.  

 
4. Přátelství bez hranic – letošní účast 479 registrovaných účastníků překonala veškerá 

očekávání. Organizační štáb počítal s účastí 500 účastníků, byly zajištěné v tomto počtu 
Pamětní listy a butony. Počet účastníků odpovídá počtu účastníků na předchozích ročnících, 
které jsme pořádali (2015 – 503), (2017 – 516).  Jistě k tomu přispělo i pěkné počasí. 
Oblast měla na Pulčíně svůj stánek, kde mohli zájemci získat drobné upomínkové předměty 
s turistickou tematikou. Akci podpořili svou účastí také hejtman Zlínského kraje a starosta 

 



Francovy Lhoty. Při neformálním setkání s partnery z KST RR Trenčín a zúčastněným 
hejtmanem se, mimo jiné, také projednávaly otázky autobusového spojení na Slovensko a 
činnost zástupců Lesů ČR. Naši slovenští kolegové také navrhli místo konání příštího 
ročníku – Chata pod Ostrým. Rovněž jsme jim předali naše Kalendáře akcí.  

Zpráva a foto z akce jsou na našich www stránkách.  
Vyúčtováním akce se bude OV zabývat na dalším jednání. Zatím jsme neobdrželi všechny faktury 
za dopravu a cestovní příkazy. To se týká i vyúčtování grantu ZL kraje.   
 

5. Web oblasti – v kanceláři oblasti proběhlo jednání za účasti webmastera D. Šimka, M. 
Kallerové a M. Seitla. Cílem bylo aktualizovat web a navrhnout pravidla provozu webu.  

            Z jednání vyplynuly požadavky: 
- posílat webmasterovi všechny informace (články, fotky, atd.) na změny na webu 

najednou, nejlépe jednou za měsíc - ke konci období. 
- články posílat v pdf formátu.  
- Na web oblasti bude materiály předávat webmasterovi M. Kallerová, dále bude na webu 

zveřejněno IČO jednotlivých odborů.  
- Budou zpracovány teze nového webu. Pokud máte nějaké náměty, směřujte je přímo na 

M. Kallerovou.  
           5/1 zpracovat teze nového webu.            T: září 2019 M. Kallerová 
           5/2 předat seznam IČO odborů M.K.  T: 11. 6. Janošek 
 

6. Kalendář akcí  
- Do 30. 6. je třeba nahlásit na oblast akce, které mají být uveřejněny v celostátním 

kalendáři.  
- Příprava oblastního kalendáře akcí je na samotném počátku. 
- Úvodní slovo do kalendáře požádáme člena naší oblasti, Mistra turistiky a nositele 

Veřejného uznání I. stupně - Čestného odznaku Vojty Náprstka, bývalého místopředsedu 
oblasti, pana Ladislava Hojgra.  

- OV se zabýval možností, zda by mohly jednotlivé odbory (ty, které o to budou mít 
zájem) vstupovat akce do on-line databáze samostatně. Tato možnost bude prověřena. 
Zatím posílejte hlášenky normálně na oblast. 

- Protože podpora z ústředí je rok od roku menší, znovu se obracíme na odbory se 
žádostí o pomoc při shánění inzerentů. Ceny za inzerci jsou následující: 
plnobarevná strana A5 = 4 000 Kč; plnobarevná strana A6 = 2 000 Kč; černobílá 
strana A5 = 2 000 Kč; černobílá strana A6 = 1 000 Kč. Všichni, kdo pomohou 
sehnat inzerenta, obdrží 10 % se získaného inzerátu.  

 
5/3 požádat L. H. o úvodník.                                                        T: 11. 6. M. Kallerová 
5/4 prověřit možnost vstupovat akce do on-line databáze samostatně odbory. T: 11. 6. M. Seitl 
 

1. OV obdržel informace od místopředsedy KČT Z. Cabalky:  
Na konferenci jsme se dozvěděli, že rezignoval na svoji funkci jednatel společnosti Trasa s.r.o. 
Josef Nosek, a tudíž byl vypsán konkurz na nového jednatele – OV k tomu nemá připomínek. 
Dále jsme obdrželi návrh na tzv. sloučení všech dotací, které jdou po linii ústředí - oblast. Na tento 
návrh předá předseda oblasti do Prahy zatím souhlasné stanovisko, že: 

a) celková dotace bude minimálně v loňské výši. 
b) budou jasně stanovena pravidla vyúčtování dotace.  

Po celostátní konferenci je neobsazené jedno místo ve vedení KČT. Máte-li nějaký návrh na 
obsazení tohoto postu, pošlete jej k rukám generálního sekretáře P. Hrubce. 
 

2. Různé  
a) Plnění rozpočtu OV projednal průběžné čerpání rozpočtu. Zatím bez připomínek. 
b) Jednání PR 25. 4. 2019                          Janošek  



c) OV obdržel informace z jednání PR oblasti. V naší oblasti evidujeme 168 vyškolených 
metodických pracovníků. Návrhem PR je zjistit u jednotlivých odborů, kolik je z těchto 
168 metodických pracovníků aktivních. V klubové databázi rozlišit aktivní a neaktivní 
metodické pracovníky. Toto zařadit na jednání našeho podzimního semináře 

                  OV byl seznámen s doporučením PR k projednání návrhů pro činnost OV. 
        OV se bude zabývat návrhy při řešení konkrétních bodů na dalších jednáních.  

d) aktuální situace výstava Zlín.                                              Vítek 
-  Připravovaná výstava ve výstavní síni magistrátu statutárního města Zlín – materiály 

k výstavě posílejte k rukám M. Vítka. 
e) aktuální informace ze značení.                                             Makyča  
- 16. 4. se uskutečnila Krajská komise značení, kde proběhlo zúčtování a rozdělení CP na 

značení. Projednávala se povolení vjezdu do lesů, dohody o provedení prací, nové 
průkazy značkařů. 

- Probíhají intenzivní jednání na lesních správách. 
- Na Tesáku proběhlo 6denní školení za účasti předsedy značení Přílepka. 
- Podle informací z kraje se bude Cyrilometodějská stezka rozšiřovat do Polska a na 

Slovensko. 
- Podle doporučení PR oblasti by bylo vhodné umístit nově vyznačené trasy na web 

oblasti. 
f) L. Tkadlecová podala informaci o semináři „Příprava turistické akce“, kterého se 

zúčastnila se členem PR J. Tomášem. Téma bude bodem našeho podzimního semináře.   
g) Členka OV L. Tkadlecová se zúčastnila semináře sekce Ochrany přírody ve Vamberku. 

O jednání budou k dispozici samostatné materiály. 
h) Obdrželi jsme výzvu Ing. Jaroslava Krejzlíka, místopředsedy pro obchodní aktivity, 

KČT oblast Praha o zařazení pražského infocentra pod křídla ústředí KČT. Za naši 
oblast jsme odeslali do Prahy jednoznačně nesouhlasné stanovisko s tímto návrhem.  

i) Dne 22. a 23. listopadu se uskuteční pravidelný podzimní seminář odborů. Pokud má 
někdo zajímavý návrh na místo pořádání tohoto semináře, dejte vědět na oblast. 
 

 
 
 
 
Termíny jednání OV v roce 2019:    11. 6.    zapsal Seitl 
 


