
Zápis  z semináře odborů KČT, oblast Valašsko-Chřiby 
 
Datum: 22. - 23. listopadu 2019 
 
Místo:  Chata pod Tesákem 
 
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno v pátek 46 členů a v sobotu 47 členů KČT 
    
Program:  Seminář zahájil Jiří Homolka, předseda oblasti, informoval, že semináře se měla 
zúčastnit bývalá předsedkyně Libuše Valentová, která se ze zdravotních důvodů omluvila, přejeme 
jí rychlé uzdravení a doufáme, že se příštích akcí bude účastnit. Seminář řídil Karel Janošek, 
místopředseda oblasti. 
 

1. Informace z porady sekretářů oblasti v Praze 
Miroslav Seitl, sekretář oblasti seznámil s následujícími body porady sekretářů: 
- registrace odborů - v oblasti 114 řeší registraci 3 odbory, je to méně než v jiných oblastech, 
Zbyněk Vaňura (Rožnov pod Radhoštěm) informoval, že odbor skončil jako pobočný spolek KČT, 
v současné době jsou pod TJ a byla uzavřena smlouva o spolupráci s KČT. 
- Den za obnovu lesa - ústředí vyhlásilo soutěž, kterou následně zrušilo, účast na sázení stromků 
byla různá, nejvyšší účast v oblasti měl odbor Uherské Hradiště, kdy se zúčastnilo 28 členů 
- slevový systém Eurobeds – novým manažerem je Miloslav Vítek, IN Karty by měly pokračovat 
- jednotné mailové adresy odborů a oblastí – ústředí chce, aby všechny odbory a oblasti měly 
jednotné adresy, které se při změně funkcionářů nebudou měnit, bude se řešit v příštím roce 
- zasílání návrhů na vyznamenání – pokud odbor žádá ocenění vyšší než diplom, nutno dávat 
minimálně 3 měsíce předem dle směrnice viz datový sklad. K. Janošek upozornil, aby správci 
databáze poté, co bylo uděleno ocenění, zavedli tuto skutečnost do databáze, prosí předsedy 
odborů, aby si pohlídali možnosti ocenění pro své členy 
- akce KČT 2020 – Novoroční čtyřlístek- máme ze všech 14 oblastí nejmenší účast, pouze 3 
odbory (Napajedla, Vizovice, Zlín) jedná se o charitativní akci, výtěžek se použije na trasy pro 
vozíčkáře, J. Tomáš (Zlín) informoval o organizaci této akce ve Zlíně vždy na Nový rok na Tlusté 
hoře, dvě hodiny odpoledne, cca 80 lidí, mají i své razítko 
- turistické známky změna jednatele ve firmě (p Holub) směrnice je v datovém skladu  
- akce věží a rozhleden  - je samostatný leták 
- hlášení akcí odborů za rok 2019, požádal, aby bylo hlášení z odborů zasláno na oblast, jsou 
velké meziroční rozdíly v počtu akcí i účastníků, Pavel Ejem (Programová rada) upozornil, že 
existuje metodika na počítání lidí, na vícedenní akci se započítává jen jeden účastník, nenásobí se 
počtem dnů 
- termíny výročních členských schůzí odborů – sekretář poslal tabulku a požádal o vyplnění 
termínu , VČS by měly být v době od 1. 12. 2019 do 31. 1. 2020 
-pojištění členů KČT – pojistná smlouva je nová, nový formulář „Oznámení o škodní události“ je 
v datovém skladu  
- časopis Turista - p. Jirásko informoval, že předplatitelů členů  KČT je 1 800 a nečlenů 6 800, je 
zajištěn volný prodej na stanicích MOLL, časopis se rozšíří o 4 strany, problém je, že příspěvky 
musí být zaslány ve velkém předstihu 
 

2. Aktuální situace z KČT 
Předseda oblasti informoval o problémech s výrobou map, jsou velké zásoby vyrobených map, je 
připravován rozpočet KČT jako deficitní.  
 

3. Změna členských příspěvků aktuální stav 
Předseda oblasti informoval o návrzích na členské příspěvky a požádal zástupce odborů o 
urychlené zaslání stanoviska, všechny slevy budou v základním členství, nebude rozšířené 
členství, bude TOP členství, ústředí chce členské příspěvky zvýšit o 1/3, oblast zvýšení neplánuje. 
J.Urban (Přerov-Předmostí upozornil, že pravidla pro slevy u společného členství s Alpenvereinem 
jsou velmi komplikovaná.  
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4. Granty a projekty na krajské úrovni 
Předseda oblasti informoval, že oblast získala na značení od Zlínského kraje 400 tisíc Kč, z toho ¾ 
jde na pěší značení a ¼ na cykloznačení. Pro rok 2020 Zlínský kraj počítá s KČT jako s garantem 
značení a přislíbil částku 400 tisíc Kč, dále je možné zvýšení z důvodu kůrovcové kalamity. Oblast 
získala grant na Přátelství bez hranic (PBH) ve výši 10 tisíc Kč, akce se konala na Pulčinských 
skalách, účast byla velká, přišel i hejtman Zlínského kraje. PBH v roce 2020 bude organizovat 
slovenská strana, na tuto akci nebude možno žádat grant, na každé pololetí je možno žádat o 
jeden grant, předseda proto požádal zástupce odborů, aby zaslali náměty na využití grantů 
Zlínského kraje na 1. a 2. pololetí 2020. 

 
5. Rozšíření příhraničních dopravních turistických spojů 

Předseda oblasti informoval o jednání ohledně rozšíření dopravních spojů BUS Zlín – Trenčín a 
Zlín – Žilina, náměstek hejtmana zaslal odpověď, že kraj se tím zabývá a že musí být 
odsouhlaseno slovenskou stranou, je známo, že slovenská strana již odmítla přispívat na dráhu a 
vlakové spojení je velmi omezeno P. Ejem informoval, že posílení vlaků je velmi drahé a je 
nad možnosti KČT.  

 
6. Změna stanov schválená na Konferenci 2019 

L. Tkadlecová informovala o průběhu schvalování stanov na Konferenci KČT, objasnila situaci 
ohledně statutárních orgánů v odborech a oblastech. Informaci doplnil J. Homolka. 
 

7. Informace ze semináře příprava turistické akce 
L.Tkadlecová a J.Tomáš informovali o účasti na semináři ve Vamberku, prezentace o přípravě 
turistické akce je v datovém skladu a je přílohou tohoto zápisu. 

 
8. Informace ze semináře o chatách KČT 

Předseda oblasti informoval o semináři o chatách na Bunči. 
 
9. Informace ze semináře zástupců pěší turistiky z oblastí KČT 

J.Tomáš informoval o semináři v Olomouci při Posledním puchýři, seminář řídil Klemeš, letní 
turistický sraz bude v Duchcově 19. – 23. 8. 2020. V září 2019 byl mezinárodní sraz turistů 
v Maďarsku, další ročníky mají být v roce 2021 v Polsku a v roce 2023 u nás ve Strážnici. 
Upozornil na směrnici o dotacích, vždy je nutná dohoda ústředí s pořadatelem, doporučeno 
diferencovat poplatky člen – nečlen. Festival amatérských filmů, který zajišťoval M. Vítek, se 
přesunul do Sokolova. Eurorando 2021 bude zaměřeno na historii a závěrečné setkání má být 
v Rumunsku. Ejem doplnil, že Poslední puchýř 2020 bude v Brně, v září proběhne akce Jede 
Kudrna okolo Brna a o 2 měsíce později se bude konat Poslední puchýř, který bude mít stejné 
organizátory a podobné trasy.  

  
10. Informace o semináři sekce ochrany přírody 

L.Tkadlecová informovala o semináři sekce ochrany přírody v Kondraci pod Blaníkem, seminář řídil 
Rabušic, je vyhlášena nová soutěž „Turisté uklízejí Česko“ informace je na webu a v celostátním 
kalendáři. 

 
11. Web oblasti 

M.Kallerová informovala, že bude nutno upravit webové stránky oblasti, aby byly aktuální, na jaře 
webmaster do 2 dnů aktualizoval, po prázdninách to přestalo fungovat, předseda to začal řešit, 
jednal s webmasterem, ten sdělil, že to nechce dělat. Do 20. 10. 2020 je zaplacena doména, do 
budoucna by měla být stále placená, u neplacených domén je velké množství reklam. Předseda 
oblasti vyzval odbory, jestli neví o někom, kdo by mohl dělat nového webmastera, v současné 
době bude aktualizovat web člen odboru KČT Vsetín J.Hučík. M.Kallerová požádala, aby 
přispěvatelé zasílali články jako prostý text, nevytvářeli složité šablony, odrážky apod. (špatně se 
upravují) posílat max 15 fotek v dobré kvalitě rozlišení a s popisky.  
 

12. Kalendář akcí  
M.Seitl sdělil, že v přihláškách akcí do kalendáře již není potřebný souhlas GDPR, požádal, aby 
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v přihláškách byly vyplněny všechny kolonky, ať je jasné, jak má informace o akci vypadat a kde 
má být zveřejněna. K. Janošek uvedl, že je možné v kalendáři zveřejňovat akce i jiných spolků, 
samozřejmě za úplatu. Hrabal (Chatocha Zlín) upozornil na nutnost u fotek vyřešit autorské právo 
a informovaný souhlas osob na fotkách. 
 

13. Evidence metodických pracovníků aktivní neaktivní 
K. Janošek rozdal přehledy metodických pracovníků v jednotlivých odborech a požádal o jejich 
revizi, v databázi uvést neaktivní metodické pracovníky jako neaktivní. Viz příloha 
 
Jednání bylo v první den semináře ukončeno v 22:30.  
Program druhého dne: 
 

14. Školení vedoucích turistiky 2020 
Z. Drga seznámil s plánovaným školením vedoucích turistiky na podzim 2020 a požádal, aby 
z odborů poslali přihlášky, z diskuze vyplynulo, že o školení je zájem, ale nevyhovuje podzimní 
termín. Většina přítomných požadovala jarní termín školení ještě před hlavní turistickou sezonou.  
Informoval, že v celostátním kalendáři budou zveřejněny semináře pro cvičitele, pokud bude mít 
někdo zájem, může se přihlásit, informace je od p. Mazala, metodika Ústředí. 
 

15. Skalní útvary Zlínského kraje 
J. Tomáš sdělil, že dosud proběhlo 6 cyklů vrchů, jeden cyklus vodní nádrže a současný cyklus 
skalní útvary.  Informoval, že akce Skalní útvary Zlínského kraje byla prodloužena do roku 2020, 
termíny jsou uvedeny v oblastním kalendáři, na stanovištích budou kontroly, ještě jsou k dispozici 
záznamníky.  
 

16. Mezinárodní zimní sraz 
V. Trličík informoval, že na mezinárodní zimní sraz do Rýmařova nebude vypraven autobus, 
protože se nepodařilo zajistit ubytování.  
 

17. PBH 2020 
J. Tomáš informoval , že Přátelství bez hranic organizuje v roce 2020 Regionální rada slovenských 
turistů Trenčín, bude se konat 2. 5. 2020 na chatě Pod Ostrým (SR), během ledna bude třeba zjistit 
zájem kvůli autobusům. P. Ejem sdělil, že už je naplánován bus z Val. Meziříčí, odjezd 6:00 přes 
Vsetín a Valašské Klobouky. Informoval také o 30. jubilejním ročníku Mezinárodního týdne turistiky 
na Valašsku (MTTV), který se bude konat ve dnech 11. – 18. 7. 2020 na Vsetíně. Dne 14. 7. 2020 
budou vypraveny autobusy ze Vsetína do Bielých Karpat. 
 

18. Oblastní konference 
Místopředseda  přednesl příspěvek o organizace Konference, dále požádal o schválení změny 
Konference z důvodu začínajících jarních prázdnin. Schválen termín na 22. 2. 2020. Místo konání 
bude upřesněno. 
  

19. Návrh na pořádání oblastní akce P 
Místopředseda přednesl příspěvek pana Vítka na pořádání oblastní akce na Vičanově. Viz příloha 

20. Diskuse 
- Z.Drga informoval, že operativně zajistil nový termín školení vedoucích turistiky na chatě Pod 
Tesákem ve dnech 17. – 18. 4. 2020 a požádal, aby odbory zaslaly přihlášky na zd.drga@email.cz. 
Školení se uskuteční v případě minimálního počtu zájemců 10. Termín pro přihlášení je do 
31.12.2019. 
- J. Homolka doporučil nabídnout školení sousedním oblastem s tím, že naši členové mají 
přednost. 
Podal návrh na změnu názvu oblasti, místo názvu: KČT, oblast Valašsko-Chřiby by měl být nově 
název: KČT Zlínský kraj nebo podobně, nikdo z přítomných nebyl proti tomuto návrhu. 
Předseda oblasti slavnostně předal ocenění dvěma odborům: 

I. Křenková, předsedkyně odboru Vizovice převzala diplom za 30. ročník Svatoštěpánského 
pochodu k Chladné studni  



 
 

4 
 

      F. Hostaša, předseda odboru Holešov převzal diplom za 50. ročník Holešovské 50ky 
rusavskými kotáry na kole i pěšky. 
Urban ( Hranice – Předmostí) pozval na 10. ročník v září – Žďárské vrchy, není to určeno jen pro 
VHT ale i pro běžné turisty 
. 
- Hrabal (Chatocha Zlín) se dotázal na změny v návštěvním řádu na Slovensku. Urban (Hranice-
Předmostí) informoval, že starý „Návštevný poriadok“ již neplatí a nový ještě nebyl schválen, 
Homolka přislíbil, že se pokusí zjistit více informací. 
- Ejem informoval o akci „Otevřené brány“, která probíhá květen – září v So a Ne v cca 30 
kostelech ve Zlínském kraji, jedná se o bezplatné prohlídky s výkladem, více informací na www. 
otevrenebrany.cz. 
- Janošek vyzval zástupce odborů, aby podávali dotazy a připomínky k webu a databázím 
- Tomáš informoval o propagaci  KČT a turistiky v Českém rozhlase Zlín a Českém rozhlase Brno, 
v rozhlase Zlín jsou relace pravidelně v úterý ve 14:30 a v rozhlase Brno jsou živé vstupy v sobotu 
a neděli pravidelně v 7:48, pokud odbory zašlou pozvánky, budou posluchači informováni. 
- Homolka nabídl možnost spolupráce našich Tomíků se Slovenskem a Rakouskem, má s tím 
dobré zkušenosti, setkání bývají na přelomu července a srpna, sraz na Slovensku má být ve 
Slovenském ráji. 
 
Na závěr předseda oblasti poděkoval přítomným za aktivní účast a seminář ukončil. 
 
Přílohy zápisu ze semináře: 
Akce Vičanov 
Příspěvek diskuze na konferenci 
Příspěvek metodičtí pracovníci 
Příprava akce 
 
Zapsala: Tkadlecová 
 


