
Konference oblasti 2020 
 
     V sobotu s magickým datem 22. 2. 2020 se konala v Lípě výroční konference naší oblasti. 
K jednání v pěkném prostředí místní sokolovny se sešlo 33 delegátů se členy oblastního 
výboru a programové rady. Na konferenci jsme přivítali i čestné členy naší oblasti a hosty: 
hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, členku ústředního výboru KČT a předsedkyni 
jihomoravské oblasti Hanu Slabákovou, místostarostku Vsetína Simonu Hlaváčovou a Květu 
Nepožitkovou, vedoucí odboru kultury Městského úřadu Vsetín. 
      Zdravice hejtmana Jiřího Čunka se protáhla z několika vět na více než jen několik minut. 
Nelitovali jsme. V živém dialogu s předsedou oblasti Jirkou Homolkou zasvěceně a vtipně 
glosoval hejtman Zlínského kraje nejen politické aspekty cestování, ale též praktický  
a společenský význam činnosti Klubu českých turistů, především na poli značení a práce  
s mládeží. „Pokud budou turisté, budeme je podporovat. Protože jinak je to vždycky horší  
a dražší“, konstatoval Jiří Čunek. A že to nejsou jen slova jsme poznali již několik dní před 
konferencí, neboť oblast obdržela od Zlínského kraje dotaci na značení o 10 % vyšší než 
v minulém období.  
     I členka ÚV KČT a předsedkyně oblastního výboru KČT Jihomoravského kraje Hana 
Slabáková pozdravila účastníky konference. Především však během celého jednání velmi 
aktivně doplňovala, vysvětlovala a vyjadřovala se k právě projednávané problematice. 
     Program konference byl velmi bohatý, atmosféra dělná. Bylo potřeba projednat a schválit 
mnoho témat a dokumentů. Po ocenění práce aktivních členů KČT, tentokrát především 
dlouholetých předsedů odborů, seznámil účastníky Jiří Homolka se zprávou o činnosti 
v loňském roce. Následovala  zpráva o hospodaření zpracovaná a přednesená hospodářkou 
Alenou Bártkovou a zpráva kontrolní komise, kterou presentovala Monika Machová. Byl 
schválen rozpočet na letošní rok. Bouřlivá diskuse se rozpoutala k nově navrhované změně 
členských příspěvků v roce 2021. Konference rozhodla nepodpořit návrh ústředí a členské 
příspěvky nezvyšovat, navrhla zrušit slevový systém Sphere, avšak souhlasí s rozdělením na 
členství jednoduché a TOP. 
     Podrobný průběh konference i přijaté závěry lze nalézt v příslušných dokumentech 
 – Zpráva o činnosti oblasti 2019, Zápis z konference KČT 2020, Usnesení konference KČT 
2020 a v přílohách. 
     Na závěr snad jen jedno z nejdůležitějších a nejviditelnějších rozhodnutí schválené na 
konferenci. Název naší oblasti se mění z dosavadního KČT, oblast Valašsko-Chřiby na KČT, 
oblast Zlínský kraj. Současně dochází i ke změně sídla oblasti, které teď najdete na adrese 
Dolní Jasenka 171, 755 01 Vsetín.  
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