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Zápis č. 3/2020 ze schůze oblastního výboru KČT, oblast Zlínský kraj 
   dne 9. 6. 2020 ve Vsetíně 
 

Přítomni: Homolka, Sukovitá, Bártková, Janošek, Tkadlecová, Makyča, Kallerová 
                Vítek  
 

1. Plnění úkolů                                                            Karel     
2. Zhodnocení konference KČT                        Jirka, Karel 
3. Příprava školení vedoucích turistiky            Karel, Alena              
4. Plnění rozpočtu 2020 ( výběr příspěvků,závazky a pohledávky) Alena     
5. Stav realizace smluv a DPP                           Jirka, Karel            

a) DPP webmaster,  
b) ukončení nájmu Napajedla,  
c) nájemní smlouva nové sídlo,      
d) DPP Alena, Karel a další. 

6. Kalendář oblasti - příprava 2021               Karel, Miriam          
7. Aktuality ze značení                              Drahoš, Božena   
8. Zpravodaj oblasti  (návrh Jirky Tomáše)                Karel             
9. Archiv oblasti  - aktuální stav                        Karel, Líba 
10. Informace z celorepublikové konference per rollam 
11. Celostátní kalendář  
12. Podzimní seminář 
13. Oblastní web 
14. Coronavirus pořádání akcí 
15. Různé  -   informace z OV 

 
1. Plněná úkolů  kontrola:  

2/1 připravit rozpočet a čerpání pro delegáty na konferenci T: do 22. 2. 2020 
Bártková      splněno 
2/2 projednat s M.Seitlem vypovězení smlouvy a nájem prostor pro OV 
k 31.12.2019           T: ihned Janošek    splněno 
2/3připravit smlouvu o pronájmu prostor v novém sídle pro činnost oblasti   
      s TJ Slovan Vsetín  T: ihned Tkadlecová, Homolka, Bártková  trvá 

      
 
 

 

http://www.kct.zlinskykraj.com/


 
 
 
 
      2/4 připravit dohodu s J.Hučíkem do 31. 3. 2020  Bártková   splněno 
      2/5 připravit smlouvu na skladové prostory pro cykloznačení u M.Seitla 

        T: 29. 2. 2020  L.Tkadlecová      splněno 
      2/6 vyúčtovat dotaci na školení od Mazala  T: po školení Bártková vypouští se 

zrušeno 
 

2. Zhodnocení oblastní konference KČT     
OV projednal názory členů na konání konference. Závěrem  OV konstatuje, že 
konference proběhla důstojným způsobem v příjemném prostředí. Předběžně 
uvažujeme využít prostory i pro konferenci v roce 2021. (Pokud nebude lepší typ). 
Nedostatkem bylo nefunkční ozvučení a příliš dlouhé zdravice našich hostů.  
 
3.  Příprava školení vedoucích turistiky   
OV projednal a navrhuje  uspořádat zrušené dubnové školení na podzim letošního 
roku. Pokud by školení proběhlo v letošním roce, mohou se úspěšná absolventi 
zapojit do činnosti odborů již od začátku roku 2021. 
3/1 Pověřit metodika oblasti, aby zajistil termín a místo konání školení a oslovil 
stávající zájemce, zda jim navržený termín vyhovuje.  T: ihned   Janošek  
 
4.  Plnění rozpočtu 2020 (výběr příspěvků, závazky a pohledávky) Alena  
Vybrané a odvedené částky za členské příspěvky nemají jen dva naše odbory: 
114110 MCK Zlín a 114302 Újezdec Těšov. Odvod členských příspěvků za nové 
členy možno posílat na oblast průběžně, nejpozději do 20. 11. 2020. Oblast musí 
zaslat na ústředí nejpozději do 30. 1. 2020 
Ostatní účetní operace probíhají průběžně bez průtahů. Na účtu již máte část dotace 
na značení  od Zlínského kraje. 
 
5.  Stav realizace smluv a DPP                                   
                 a) DPP webmaster    vyřízeno  
                 b) ukončení nájmu Napajedla,   vyřízeno 
                 c) nájemní smlouva nové sídlo   vyřízeno    
                 d) DPP Alena, Karel a další       bude dořešeno v září  
3/2 Připravit dohody       T: 30. 9. 2020    Tkadlecová  

 

6.  Kalendář oblasti - příprava 2021                

Termín pro zasílání přihlášek  akcí do oblastního Kalendáře z odborů je do  

 

 



 

 

30. 9. 2020. Budou akceptovány jen kompletně vyplněné přihlášky. Přihláška ke 
stažení je  na našem webu ve složce formuláře. Jsou tam i pokyny k vyplnění 
přihlášky.  

Pokud máte, nějakou pěknou fotku na výšku vhodnou na titulní stránku našeho 
Kalendáře zašlete Miriam Kallerové. 

3/3 Miloš Vítek připravit úvodník do Kalendáře   T: 30. 8. 2020 
Jelikož pro Kalendář na rok 2021 nedostaneme z ústředí žádný příspěvek, hledáme 
inzerenty pro náš oblastní kalendář akcí. Vždy se snažíme udělat kalendář 
samofinancovatelný a k tomu nám inzerenti pomáhají nemalou měrou. Pokud někdo 
ve svém okolí o někom víte, dejte vědět na oblast. Barevná stránka A5 stojí 4 000 
Kč, A6 – 2 000 Kč, černobílá A5 – 2 000 Kč, A6 – 1 000 Kč. Ze zajištěné reklamy 
můžete mít provizi 20 %.  
Také je možné nabídnou jiným organizacím zveřejnění jejich akcí v našem kalendáři 
za poplatek 200 Kč. 
Mimo placenou reklamu, nabízíme i možnost zveřejnění Loga firmy, obce,  akce a 
pod, za poplatek 500 Kč za logo. Opět je možno získat provizi 20 %.  
Tvorbou kalendáře jsou pověřeni: 
             L.Tkadlecová a K. Janošek – navstupování přihlášek  
             M. Kallerová  struktura náplně kalendáře, jednání s tiskárnou, smlouva 

cenová kalkula   ce, termín dodání po předání  materiálů tiskárně.  
3/4 J.Homolka nahlásí v tiskárně jako osobu pověřenou jednat s tiskárnou ohledně 

kalendáře M. Kallerovou   T: Homolka  ihned  
 
7.  Aktuality ze značení                         
Na odborům zaslanou výzvu ústředí o vytipování turistických tras vhodných pro 
certifikaci  se ozval jen M.Vítek odbor Vizovice a navrhuje trasu „Vizovické prameny“  
Délka značené trasy je 12 km, vede od železničního nádraží přes město Vizovice, po 
lázeňské ulici kolem Valašského šenku, rekreačního střediska REVIKA, Turistického 
pramene, kolem Chladné studny, rozhledny na Doubravě, Janova hradu – na 
Janové hoře k palírně R. Jelínka. Na cestě je 7 zastavení. Na trase se nachází 
zámek ve Vizovicích, několik pietních míst, stanice autobusů, Infocentrum a 
restaurace, některé s ubytováním na přiklad Sokolovna. Stále je možné hlásit další 
zajímavé trasy, které splňují zadané kritéria.  
3/5 Nahlásit Z. Šrédlové navrženou trasu k certifikaci T: ihned Janošek  
D. Makyča informoval o probíhajícím značení, které probíhá zatím bez problémů ve  
všech obvodech. Zmínil i některé problémy se soukromými majiteli pozemků, které 
se někdy složitě řeší. Jsou také někde drobné problémy s vyřešením povolení vjezdu 
do lesů pro značkaře. 
 
 
 



 
 
 
B.Sukovitá cykloznačení probíhá zatím bez problémů. 
3/6 Oslovit starosty (stky) obcí Velké Karlovice, Karolínka, Nový Hrozenkov a Vsetín 
o poskytnutí příspěvků na výstroj pro značkaře  T: ihned Homolka, Bártková  
 
8.  Zpravodaj oblasti  (návrh Jirky Tomáše) 
OV projednal informaci  J. Tomáše jak propagaci své činnosti řeší některé oblasti 
například vydáváním zpravodajů apod. Dáme to do programu našeho podzimního 
semináře. Není v silách OV se tomuto náročnému úkolu věnovat. Pokud by se někdo 
našel, bude mít od OV plnou podporu.  
 
9.  Archiv oblasti  - aktuální stav                         
Z důvodů vládních opatření ohledně koronaviru zatím práce v archivu neprobíhaly. 
Dle možností L. Tkadlecové a M. Kallerové zahájí práce co nejdříve.  
 
10. Informace z celorepublikové konference per rollam 
Po prvé v historii proběhla celostátní konference KČT per rollam. V průběhu 
konference od 10. 4. 2020 do 28. 4. 2020 si delegáti mezi sebou vyměnili více než 
55 mailů. Do diskuze se zapojilo 22 delegátů. 11 delegátů předložilo své samostatní 
diskuzní příspěvky. Během korespondence, která probíhala velmi kultivovaně,  
zaznělo mnoho zajímavých diskuzních příspěvků, kterými by se mělo vedení zabývat 
a se stanoviskem seznámit  ÚV. 
Materiály pro jednání konference i schválené usnesení jsou na ústředním webu 
v datovém skladu.  
 
11. Celostátní kalendář akcí  
Připomínáme odborům, že termín pro zaslání přihlášek do celostátního kalendáře je 
do 30. 6. 2020. 
3/7 zaslat přihlášky akcí do kalendáře   T: 30. 6. 2020 odbory oblasti  
Přípravou dvoustrany do kalendáře byl pověřen M. Vítek. Mělo by se tam objevit 
mimo oficialit oblasti i informace o přejmenování oblasti a prezentovat některé akce: 
50. ročník pochodu Podzimními Chřiby, 20. ročník Výstupu na Klášťov atd. Pokud 
chcete prezentovat nějakou zajímavou akci, dejte vědět M.Vítkovi.  
3/8 Připravit návrh dvoustrany     T: 31. 8. 2020 M. Vítek  
 
12. Podzimní seminář odborů oblasti 20.-21. 11. 2020 
Schváleno obvyklé místo konání semináře: Chata Pod Tesákem a Kamenná chata  
 
 
 
 



 
 
 
na Tesáku. Programem semináře se budeme zabývat na dalším jednání OV. Rádi 
uvítáme vaše náměty k projednání.  
 
13. Oblastní web 
Na stránkách provedena změna názvu oblasti. 
Máme novou adresu našich stránek:  www.kct.zlinskykraj.com 
Provedena aktualizace adresáře odborů a oddílů TOM. Pokud někde dojde ke 
změně údajů, nahlaste neprodleně na oblast. 
Na oblastní kalendář akcí se nově dostanete odfiltrováním  z celostátního kalendáře. 
Uvítáme vaše návrhy a připomínky k webu, kterým se budeme věnovat na semináři. 
 
14. Coronavirus pořádání akcí 
I když se situace rozvolňuje, doporučujeme sledovat vydávaná opatření vlády a toto 
dodržovat. Dodržovat hygienické podmínky, sledovat ústřední web a spolupracovat 
s hygienickými stanicemi. 
Doporučující pravidla při pořádání turistických akcí pro veřejnost platná ke dni 
vyhotovení zápisu: 
1. Přivítejte se bezdotykovým způsobem. 
2. Desinfekce k dispozici pro účastníky jak na startu, tak i v cíli. 
3. Organizátoři akce používejte ochranu úst a nosu (ústenka, rouška). 
4. Účastníci akce: Na startu a v cíli ve vnitřních prostorách musí mít vždy roušku. Na 
startu a v cíli ve venkovních prostorách rouška musí být pokaždé, pokud účastníci 
nedodržují doporučený rozestup 2 metry a jsou na místě větší skupiny účastníků. Na 
trasách už je to každého soukromá věc, ale na startu a v cíli přebírá odpovědnost 
pořadatel. 
5. Maximální počet 300 osob včetně pořadatelů. 
6. Na startu a v cíli dodržovat předepsané rozestupy. 
15. Různé - informace z OV 
V rejstříku provedena změna názvu a sídla oblasti. Z důvodu složitosti a 
zdlouhavosti změny zápisu v rejstříku provedeme aktualizaci statutárních orgánů až 
dle usnesení volební konference v roce 2021. 
Změna názvu a sídla v bance. 
Zhotovena nová razítka. 
Změnou sídla oblasti došlo ke změně správce daní, nyní spadáme pod FÚ Vsetín 
Je aktivní nová mailová adresa oblasti: oblast.114@kct.cz, příjemci J.Homolka  
a K. Janošek. 
V rejstříku proběhla změna zápisu u odboru 114303 KČT, odbor Chřibský Lenochod 
Stále čekáme na změnu zápisu v rejstříku u odborů: 114104 Valašské Klobouky, 
114107 Napajedla,  114201 Kroměříž. 
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Přístupové údaje pro nové mailové adresy odborů odbory obdržely 26. 2. 2020. 
Téměř všechny odbory již potvrdily funkčnost nové adresy. Nemáme informaci o 
zprovoznění nové adresy od odborů 114205 Chropyně, 114307 U.Hradiště a 114502 
Hranice 
Přístupové práva řešíme pro odbor 114202 Bystřice p.H.    
 
Po vyčerpání programu předseda schůzi ukončil v 18:30 hod.  
 
 
11. 6. 2020     zapsal: Karel Janošek  
 
 


