
 
ZPRÁVA O ČINNOSTI  KČT, OBLAST VALAŠSKO – CHŘIBY V ROCE 2019 
 

Oblastní výbor: 
RNDr. Jiří Homolka – předseda, Karel Janošek – místopředseda, oblastní správce databáze a mládež, 
Miroslav Seitl – sekretář (do 31. 12. 2020), Alena Bártková – hospodářka, Drahomír Makyča – značení, 
JUDr. Libuše Tkadlecová – ochrana přírody, Božena Sukovitá – cykloznačení, Ing. Miriam Kallerová – 
webové stránky, Ing. Miloslav Vítek – propagace.  

Kontrolní komise:  
Bc. Monika Machová – předsedkyně, Ing. Eva Wittingerová a Ing. Jiří Růžička – členové. 
 

V období mezi konferencemi jednal oblastní výbor podle schváleného plánu práce. Zápisy 
z jednání jsou předsedům odborů po zadání hesla k dispozici na webových stránkách oblasti. 

Kontrola usnesení oblastní konference. 
 odborům oblasti, které si samy spravují databázi - vést databázi v aktuálním stavu dle směrnice 

KČT 
Tento úkol je průběžně plněn. 

 oborům oblasti, kterým vede databázi oblastní správce - průběžně zasílat správci databáze aktuální 
údaje a v případě nových členů neprodleně zasílat stanovené osobní údaje.  
Tento úkol je průběžně plněn.  

 odborům oblasti - odeslat na OV zprávy ze svých členských schůzí odborů do 30. 3. 2019.  
Tento úkol je průběžně plněn. 

 oblastnímu výboru -  připravit návrh výše členských příspěvků pro oblast na rok 2021. 
Oblastní výbor navrhuje členské příspěvky pro oblast ve stejné výši jako v r. 2020. Členský 
příspěvek pro oblast na rok 2020: ve výši 50 Kč/člen, 100 Kč/nositelé rodinné známky  
a 5 Kč/člen TOM. 

 oblastnímu výboru – projednat a reagovat na diskusní příspěvky dle zápisu z konference oblasti.  
Tento úkol byl splněn. 

 delegátům celostátní konference prezentovat v diskusi na Konferenci stanovisko naší oblasti 
k návrhu úprav stanov. 

 delegátům celostátní konference KČT - podpořit nebo nepodpořit předložený návrh úpravy stanov, 
pokud nebudou nastaveny kompetence výboru odboru a výboru oblasti. 
Tyto úkoly byl splněny. Naše stanovisko brilantně prezentovala na celostátní konferenci 
JUDr. Libuše Tkadlecová a společně Doc. Kotykem z Pardubické oblasti se výraznou měrou 
podílela na smysluplné, pro členskou základnu nekomplikující úpravu stanov KČT. 

 oblastnímu výboru - do 31. 3. 2019 rozeslat odborům a dát na www stránky oblasti materiály 
z Konference: zprávu o činnosti, zápis z konference a zprávu KK.   
Tento úkol byl splněn. 
 
Seminář zástupců odborů se konal 22. a 23. 11. 2019 na Tesáku. Jednání mělo pracovní charakter. 

Byl zde, mimo jiné, prezentován zajímavý materiál „vedení turistické akce“, který bude podrobněji 
rozebrán na školení cvičitelů turistiky, které bude naše oblast pořádat 17. - 18. 4. 2020 na Tesáku. 
Zástupci odborů zde také byli seznámeni s návrhem nových odvodů příspěvků na ústředí pro rok 2021, 
s jednáním vedení oblasti se Zlínským krajem o rozšíření příhraničních spojů a s informací o letním 
turistickém srazu KČT v Duchcově 19.-28. 3. 2020. Odbory byly vyzvány k aktualizaci databáze cvičitelů 
a vedoucích. Byly předány diplomy odborům k významnému jubileu jejich tradičních akcí, a to odboru 
Vizovice za 30. ročník Svatoštěpánského pochodu k Chladné studni a odboru Holešov za 50. ročník 
Holešovské padesátky. Informace, která výrazně rezonovala seminářem, byl fakt, že i přes snahu 
pořadatelů Mezinárodního zimního srazu KČT v Rýmařově, se nepodařilo zajistit ubytování pro autobus 
účastníků srazu naší oblasti a to i přesto, že přihlášku podali členové KČT krátce po vyhlášení 
přihlašování na sraz. Oblastní autobus organizovaný KČT Halenkov jsme museli zrušit.  
 Spolupráce s KST, Regionální radou Trenčín, se kterou se střídáme v pořadatelství společné akce 
Přátelství bez hranic, se stala dobrou tradicí. Pracovní setkání zástupců obou výborů se uskutečnilo  
16. 10. 2019 v chatě na Ostrém a bylo věnováno především přípravě 18. ročníku akce PBH v okolí 
Ostrého u Trenčína, ale též problematice příhraničních spojů.  



            Jednání oblastního výboru z praktických důvodů, podobně jako jednání programové rady, 
probíhala v klubovně TJ Slovan Vsetín ve Vsetíně, kde by také mělo být nové sídlo sekretariátu 
oblastního výboru. K dispozici je drobný materiál k prodeji a propagaci KČT, dále půjčujeme 
dataprojektor, plátno, loga partnerů, vlajky, panely k výstavě odznaků a ozvučovací techniku. Archiv 
oblasti bude uložen ve skladu značkařů ve Vsetíně. Provozujeme vlastní webové stánky www.kct-
valassko-chriby.com a novým webmasterem je Jiří Hučík z KČT Vsetín.  

Na přípravě Kalendáře turistických akcí oblasti se podílel sekretář Mira Seitl a členové výboru 
Libuše Tkadlecová a Karel Janošek. Pro rok 2020 bylo vydáno 1100 ks. Kalendáře oblasti byly předány 
do všech IC v kraji. 
 Děkuji členům oblastního výboru za aktivní spolupráci při plnění jednotlivých úkolů. 
 
 Významné akce oblasti 
     

17. ročník Přátelství bez hranic 
Jedná se o mezinárodní turistickou akci (hvězdicový pochod), která si získala stálé příznivce  

i v jiných oblastech. Letošní setkání proběhlo 4. 5. 2019 v areálu Western salonu na Pulčíně. 
Celková účast byla 479 turistů,121 ze Slovenska a 358 z České republiky. Atmosféra byla, ostatně 

jako vždy, vynikající. Byla to historicky největší účast, ke které jistě přispěla i atraktivita místa. I přes ne 
příliš optimistickou předpověď nakonec počasí bylo nečekaně dobré. Akce se zúčastnili i hejtman 
Zlínského kraje, starosta obce Francova Lhota a vedení Regionální rady KST Trenčín a naší oblasti. 
Poděkování za organizaci patří především Jirkovi Tomášovi, Karlovi Janoškovi, Mírovi Seitlovi za 
realizaci stánku KČT a zástupcům odborů, kteří organizovali dopravu skupin.  

 
Krajské mistrovství v turistickém závodě 
Konalo se 6. 4. 2019 v Březolupech, kde závod,  jako vždy na velmi dobré úrovni, zorganizovali 

členové KČT Chřibský lenochod Březolupy pod vedením Dušana Škrabka a Lucky Chytilové. Tohoto 
postupového závodu se zúčastnilo 74 závodníků na výborně připravené trati. Bylo krásné sledovat, 
s jakým zápalem tomíci i dospělí závodníci bojují s nástrahami trati.  
  
           Tradiční spolupráce s městem Vsetín 

14. - 21. 7. 2019 se uskutečnil 29. Mezinárodní týden turistiky na Valašsku. Pořadatelem bylo 
město Vsetín ve spolupráci s odbory KČT okresu Vsetín - 209 přihlášených účastníků, z toho 31 
účastníků ze zahraničí. IVV plnilo 208 účastníků. Spolupráce s MěÚ Vsetín je dlouhodobá, osvědčená  
a my jim za ni děkujeme. 

 
Mezinárodní mistrovství v turistickém závodě 

            Z pověření Rady závodů KČT a A-TOM uspořádal KČT Vsetín 28. 10. 2019 Mezinárodní 
mistrovství v turistickém závodě. Záštitu nad akcí převzali hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a starosta 
města Vsetína Jiří Růžička. Samotného závodu se zúčastnilo 167 závodníků z České a Slovenské 
republiky. Závodníky přišel pozdravit starosta města Vsetína a předseda KČT Vráťa Chvátal, který 
setrval po celou dobu závodů a společně s místopředsedou A-TOM ČR předali medaile nejúspěšnějším 
závodníkům. 

 
 
Přehled o činnosti odborů 

akce odboru  509 celkový počet účastníků 10 997 

akce pro veřejnost  405 celkový počet účastníků 15 544 

brigády  198 celkový počet hodin 4 631 

 
 



Turistické aktivity oblasti KČT a značení tradičně podporuje Zlínský kraj, Magistrát města Zlína, 
okresní a další města a obce na území našeho kraje. Děkujeme jim za tuto podporu, která je současně 
projevem uznání společenského významu KČT pro veřejnost a podporu cestovního ruchu ve Zlínském 
kraji. 

 
Naše oblast měla k 31. 12. 2019 – 2 566 členů, z toho zaregistrováno 676 členů (ca 26 %) do 26 

let (především členů TOM) a 920 (ca 36 %) seniorů. Členská základna se zvýšila o 65 členů oproti 
minulému roku a máme ca 38 % členů v produktivním věku, což je v celoklubovém měřítku dobrý 
výsledek. 

 
 
 
Odborné komise, rady a sekce 

 
Programová rada – předseda Karel Janošek je současně garantem CT 
 

Členové: Jiří Tomáš – garant PT, Vlastislav Trličík – garant LT, Ing. Jindřich Urban – garant 
VHT, Jan Kubáček – garant MT, Pavel Ejem – klasifikátor, Mgr. Zdeněk Drga - metodik. 

Programová rada jako poradní orgán oblastního výboru se schází dvakrát do roka - v dubnu a září. 
Podílí se na pořádání oblastních akcí. Zabývá se programovou koncepcí jednotlivých druhů turistiky, 
metodickou činností zejména na úseku vzdělávání a kvalifikace cvičitelů a vedoucích turistiky, ochrany 
přírody a zdravotní problematiky. Vede evidenci výkonnostní turistiky. PR jedná v dané působnosti 
samostatně. Pro jednání OV KČT připravuje návrhy k projednání. 

V roce 2019 se členové PR podíleli na: 
1. Pořádání 17. ročník PBH. Místo setkání Pulčín – western salon u Vilíka 4. 5. 2019  11:00 – 13:00 

hodin. Vydařená akce, téměř 500 účastníků.  
2. Na organizaci 2. ročníku Skalní útvary ZL kraje. 
3. Organizačním zajištění účasti na zimním srazu Polici nad Metují 40 účastníků z naší oblasti.  
4. Pracovním setkání se zástupci KST Regionální rady Trenčín ohledně pořádání 18. ročníku PBH. 

Chata pod Ostrým  
5. Přípravě školení vedoucích turistiky pro rok 2020. 
6. Zúčastnili se 11. - 12. 5. 2019 semináře Příprava turistické akce. 
7. Zúčastnili se semináře zástupců pěší turistiky v Olomouci 16. 11. 2019. 

Plán na rok 2020 
      1. Zajistit účast na 18. ročníku PBH. Místo - Chata pod Ostrým SR 2. 5. 2020.   
      2. Pokračování 3. ročníku Skalní útvary ZL kraje. 
      3. Školení vedoucích turistiky duben. 
      4. Organizační příprava 19. ročníku PBH 2021.   

 
Přehled výkonnostní turistiky 2019 v oblasti Valašsko-Chřiby 
Základní odznak turista: bronz – splněno 14 
                                        stříbro – splněno 18 
                                        zlato – splněno 10 
                                        diamant – splněno 1 

           Celkem splněno 43 odznaků. 
 
Odbory KČT              
Zborovice  18 odznaků 
Morkovice  10 odznaků 
Chatocha Zlín  8 odznaků 
Valašské Meziříčí 7 odznaků 
 
OTO Valašsko:  prodáno 11 záznamníků    
                           splněno 8 záznamníků  
TTO Flora a fauna 1:  prodáno 2 záznamníky, splněno 5 záznamníků 
TTO Flora a fauna 2: prodáno 2 záznamníky, splněno 5 záznamníků 



TTO Flora fauna 3: prodáno 8 záznamníků, splněno 8 záznamníků 
 

 
            Děkuji Karlovi Janoškovi a všem členům programové rady za odvedenou práci pro oblast. 
 
Krajská komise značení Zlínského kraje (KKZZK) - předseda Drahomír Makyča 
 

Komise, která je součástí Oblastního výboru, je soustředěna do pěti značkařských obvodů: 
Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště. 

Podle plánu obnovy se zaměřili na značení pěších a lyžařských turistických tras. Věnovali 
pozornost přeznačování horských pásových cyklotras, zabývali se údržbou a výměnou těžké orientace 
(stojany TVM a směrovníky). Instalovali tabulky a směrovky KČT. Prováděli výměnu tabulek LČR. 
Nově jsme v terénu instalovali tabulky Arcibiskupských lesů a statků Olomouc. Na TZT byly prováděny 
revize, průzkumy a kontroly. Komise řešila a řeší písemné nebo ústní stížnosti občanů i turistů ve věci 
výskytu závad na turistických trasách. KKZ má zájem na kvalitním značení turistických tras v naší 
oblasti. 

Plán obnovy na rok 2019 byl provedena dle plánu, tzn. bylo obnoveno 886 km značení, provedena 
údržba 30 ks stojanů TVM, údržba 39 ks směrovníků. 

Značkařskou činnost provádí celkem 76 aktivních značkařů. Z toho je 19 zaškolených značkařů, 
44 vedoucích značkařů a 12 instruktorů značení a 1 ústřední instruktor značení. Komise věnuje pozornost 
získávání nových značkařů. Každý rok předseda pořádá ve školicím středisku v Kamenné chatě na 
Tesáku školení pro vedoucí značkaře  naší KKZ, ale také pro oblast Olomouckou, Moravskoslezskou  
a Jihomoravskou.  

Komisi se daří spolupráce s jinými organizacemi, které pravidelně navštěvuje. Velmi dobrou 
spolupráci máme s Krajským ředitelstvím LČR Zlín a LS LČR Rožnov p. R., Vsetín, Luhačovice, 
Buchlovice a Strážnice. Projednávají se nedostatky vzniklé při značení, řešení nových TZT, povolení 
vjezdu motorových vozidel značkařů do lesů, budování odpočivadel a přístřešků pro turisty apod. 
Společně jednáme o kůrovcové kalamitě, která se dotýká značení turistických tras. 

Rovněž byla navázána dobrá spolupráce s vedením Lesní správy Ostravice, která patří pod 
biskupské lesy Ostravsko-opavské diecéze. V Novém Hrozenkově jednal předseda KKZ s vedením Lesů 
augustiánského opatství se sídlem v Brně o spolupráci ve značení. Obě církevní LS byly vstřícné  
a požadavky byly splněny. 

Dlouhodobě je dobrá spolupráce s CHKO Beskydy a Bílé Karpaty. Pravidelně se konají aktivy se 
slovenskými značkaři z příhraničních oblastí. Na území Javorníků a Beskyd se stále udržuje dobrá 
spolupráce s HS, stálá je spolupráce s městskými a obecními úřady. Policie ČR pomáhá při objasňování 
trestné činnosti spáchané na majetku KČT.  
            KKZ spolupracuje při značení s Městskými lesy Vsetín, udržujeme velmi dobrou spolupráci 
obecními a městskými úřady, které mají zájem o značení. Důkazem toho je např. i finanční podpora pro 
výstroj místních značkařů od obcí Velké Karlovice, Karolinka a Nový Hrozenkov.   

KKZ ZK pokračuje v údržbě části Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje dle uzavřené 
smlouvy s Krajským úřadem Zlín, a to v délce 300 km. 

KKZ ZK spolupracuje s redaktory Českého rozhlasu Zlín, deníku Mladá fronta Dnes, městskými  
a obecními zpravodaji. Jednou ročně se redaktoři společně se značkaři v terénu zúčastní přeznačení TZT  
a napíší a publikují o tom článek.  

Našim značkařům a předsedovi komise Drahoši Makyčovi děkujeme za jejich náročnou  
a obětavou činnost pro KČT a veřejnost. 
 
 
Krajská komise cykloznačení Zlínského kraje (KKCZK) - předsedkyně Božena Sukovitá 
 

KKZ Valašsko-Chřiby zajišťuje každoročně kontrolu a údržbu více než 1400 km cyklotras.  
V roce 2019 jsme měli plně pokrytou potřebu ve všech okresech ZK.  

Jako vedoucí značkařských obvodů zde ochotně a bez nároků na odměnu s předsedkyní KKZ 
spolupracují Jiří Svák a Vladimír Pospíšil. 
           V okresech kontrolujeme: Vsetín přes 300 km cyklotras, Kroměříž přes 250 km, Zlín přibližně  
380 km a Uherské Hradiště více než 500 km. Celkem se na tom podílí 20 cykloznačkařů, kteří se střídají  



a vzájemně si vypomáhají při kontrolách v sousedních okresech. Tito dobrovolníci musí určenou trasu 
projet na kole, zkontrolovat značení a vypracovat zprávu o závadách. Musí zjistit, jestli je trasa v pořádku 
v obou směrech a zda skutečnost odpovídá mapám.  

Stále přetrvávají jen těžko řešitelné, někdy až neřešitelné problémy, a to závory se zákazem vjezdu 
cyklistů na cyklotrasách vedoucích přes lesy v soukromém vlastnictví. V tomto nám přislíbili pomoc  
i krajští radní paní Balaštíková a pan Pijáček. Ačkoliv zákon je na naší straně, majitelé těchto lesů jej 
nehodlají respektovat. Nejpalčivější problém v obci Žítková v okrese Uherské Hradiště se tento problém, 
zdá se, již podařil vyřešit.  
          Dále se nám začínají na cyklotrasách objevovat elektrické ohradníky, kde se v ohradách pase 
dobytek. S majiteli pozemků samozřejmě žádná dohoda není možná. Trasu musíme vést jinudy. Je to 
však náročné a je nutno provést změny v mapách. Při řešení těchto situací spolupracujeme se speciálními 
skupinami cykloznačkařů, kteří provádějí doznačení. 
          Tato náročná činnost vyžaduje jednak dobrou znalost rozmístění cyklotras a též znalost technických 
podmínek pro umísťování značek s ohledem na silniční provoz. Pak také je nutná spolupráce  
s dodavatelskou firmou, kompletace cykloznačení a v neposlední řadě  komunikace se značkaři, kteří 
kontrolu cyklotrasy prováděli. Tyto práce v okrese Kroměříž a Vsetín pro nás provádí firma Karla 
Markvarta. Uherské Hradiště a Zlín tradičně zajišťují Miroslav Seitl a Jiří Kadlec. 
            V letošním roce proběhlo poměrně důležité jednání se zástupci ZK o problematice cykloznačení. 
Na této schůzce nám mimo jiné bylo potvrzeno, že jsem pro ZK celokrajským partnerem kromě pěšího 
značení i v cykloznačení. ZK také pracuje na koncepci cykloznačení, které se aktivně jako klub 
účastníme.   

Děkuji Boženě Sukovité a všem, kteří se na údržbě cykloznačení podílejí. 
 
Sekce ochrany přírody - předsedkyně JUDr. Libuše Tkadlecová 
 
          Sekce ochrany přírody (SOP) oblasti Valašsko-Chřiby spolupracuje se Sekcí ochrany přírody 
ústředí KČT, je zajišťován přenos informací mezi ochranou přírody a turisty.  Jedná se zejména  
o spolupráci se správou CHKO Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm a se správou CHKO Bílé Karpaty 
v Luhačovicích. Spolupráce je převážně dobrá, důležité jsou osobní vazby se zaměstnanci CHKO,  
v našem případě to je zejména Ing. František Šulgan a Jiří Lehký z CHKO Beskydy. V roce 2019 se 
nepodařilo navázat kontakt s garantem CHKO Bílé Karpaty, to bude nutno v roce 2020 vyřešit.  
Členka výboru oblasti a předsedkyně SOP oblasti Libuše Tkadlecová se zúčastnila semináře sekce. 
Diskutovalo se o práci sekce a garantů a o spolupráci se správami NP a CHKO. Na semináři byly 
projednány úkoly sekce, změnou webu ztratil předseda SOP KČT Ing. Rabušic přístup do sekce  
a doplňování informací a materiálů vázlo. 
          Sekce v roce 2019 vyzvala k účasti na celostátní akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, která se 
uskutečnila v jarním termínu dne 6. 4. 2019 a na podzim dne 21. 9. 2019. Tato akce je součástí 
mezinárodní akce „Ukliďme svět“. Soutěž je věnována hlavně úklidům turistických tras a mapování 
černých skládek. Termíny v roce 2020 jsou stanoveny na 4. 4. 2020 a 19. 9. 2020. Pokud nevyhovují 
společné termíny, lze úklid provést v jakémkoli jiném termínu a zapojit se do soutěže. Bližší informace 
o soutěži jsou na www.uklidmecesko.cz. 
          Děkuji Líbě Tkadlecové za práci v sekci ochrany přírody KČT.  
 
Činnost mládeže v KČT, oblasti Valašsko-Chřiby – předseda Karel Janošek 
 
          Naše oblast měla k 31. 12. 2019 2566 členů, z toho v Asociaci TOM zaregistrováno 957 členů. 
Naše oblast měla 35 juniorů začleněných v 11 odborech a 641 juniorů začleněných v 15 odborech 
zaregistrovaných v Asociaci TOM.  Odbory tvořené členy Asociace TOM si žijí vlastním životem, 
zaměřeným na mládež. Jejich činnost je bohatá a rozmanitá.  Do jejich činnosti nezasahujeme. Zveme je 
jako všechny odbory na akce oblasti jako je Konference či Seminář a jsme vždy rádi, pokud mezi nás 
přijdou.  
Akce pořádané oddíly Asociace TOM ve spolupráci s odbory KČT v roce 2019 
          Mistrovství Zlínského kraje v TZ uspořádal 6. 4. 2019 odbor Chřibský Lenochod Březolupy. 
Zúčastnilo se v 15 kategoriích 74 hlídek z 6 oddílů. Organizaci se věnovalo 20 pořadatelů. Závodníci, 
kteří si na MZK vybojovali postup, se dle možnosti zapojili do závodů Českého poháru  
a Mistrovství České republiky. 



          Mezinárodní mistrovství v TZ uspořádal odbor Vsetín 28. 10. 2019, zúčastnilo se 167 závodníků  
z České a Slovenské republiky. 
          Projekt Rady TZ „Turistický závod do škol“ uspořádali:  
Odbor z Březolup 11. 5. 2019  Březolupy - 50 závodníků  a 7 pořadatelů 
Odbor Napajedla  25.6. 2019  Kněžpole -  41 závodníků a 15 pořadatelů 
                             26. 6. 2019 Pohořelice - 59 závodníků a 11 pořadatelů 
                             21. 9. 2019  Napajedla  - 55 závodníků a 12 pořadatelů  
 
          V letošním roce je pověřen pořádáním MZK v TZ odbor Napajedla. Turistický závod je pod 
záštitou projektu Česko sportuje v programu Sport v okolí. 
          I přes naši snahu se nám nedaří přesvědčit vedoucí oddílů, aby se se svými dětmi zapojili do TZ. 
Přitom děti mají vrozenou soutěživost v sobě. Záleží na jednotlivých vedoucích oddílů, na co se ve své 
činnosti zaměří. Ústředí KČT každoročně přispívá značnou částkou na podporu turistických závodů, za 
což velmi děkujeme. Bez této podpory by nebylo možné TZ pořádat.  
          Děkuji Karlovi Janoškovi za práci v sekci mládeže naší oblasti.  
 
Propagace KČT – Ing. Miloslav Vítek 
 
           Cílem každé organizace je silná členská základna. Počet členů KČT je dokladem její úspěšnosti  
a její důležitosti ve společnosti. Důležitost organizace pak hraje zásadní roli v očekávání státní podpory  
a k získávání sponzorů. 
           K docílení tohoto hlavního parametru slouží propagace KČT, která probíhá cíleně a také podružně. 
Za cílenou reklamu lze považovat tiskoviny, internetové zprávy a také slevový systém EUROBEDS. 
Větší účinnost má reklama podružná. Je to turistické značení a atraktivita akcí, které pořádají odbory. 
Není to jen výkonnostní turistika, ale turistika s atraktivními cíli a programy. 
           Jaký význam má atraktivita turistických akcí organizovaných odborem je příklad z Vizovic, kde od 
roku 2000 za 5 let vrostla základna odboru 4,5tisícového města z 12 na 250 členů a v tomto počtu zůstává 
dodnes.  
           A jak probíhá propagace KČT v rámci naší oblasti? Mediálním obrázkem pro veřejnost je kalendář 
akcí, který je na průměrné úrovni, ale má především rezervy v počtu i atraktivitě akcí. Všichni dobře 
víme, že ty často nejzajímavější akce organizované odbory v kalendáři nejsou, a to je škoda.Tento 
„nedostatek“ mohou eliminovat dobře vedené webové stránky oblasti a odborů.V tuto chvíli máme již 
nového webmastera pro oblastní stránky, a tak je možno i na oblastní webové stránky operativně vkládat 
atraktivní akce odborů .Kalendář akcí je ale pro nás prakticky jediný tištěný materiál, který máme 
k dispozici např. pro jednání se sponzory či zástupci kraje a obcí.  
          Děkuji Miloši Vítkovi za práci při propagaci KČT.  
 

Asi si všichni uvědomujeme, kolik obětavé dobrovolnické činnosti se za uskutečněnými akcemi  
a další činností pro KČT skrývá. Ale k čemu by byl oblastní výbor bez odborů a jejich bohaté činnosti? 
Vy jste solí našeho spolku a především vám všem v odborech patří za vaši činnost velký dík. Připravili 
jste v roce 2019 mnoho nezapomenutelných zážitků a přátelských setkání a udělali spoustu dobrovolnické 
veřejně prospěšné práce v našem kraji.  
 

V roce 2020 se můžeme všichni těšit, jistě za podpory Zlínského kraje, na hlavní oblastní akce,  
a to na 18. ročník Přátelství bez hranic na Ostrém u Trenčína a na Skalní útvary Zlínského kraje i na 
spousty krásných a zajímavých akcí, které jste si připravili ve svých odborech. Přeji vám zdařilou 
turistickou sezónu. 

  
    
                                                                                                                     RNDr. Jiří Homolka 
                                                                                                                     předseda oblasti 
 


