
  
 
 

 KČT, oblast Valašsko-Chřiby 
      Palackého 96, 763 61 Napajedla                                                                                     

     Tel.: 736 754 040, 603 828 935  
                                            e-mail: kctoblast114@email.cz (sekretář) 
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                                      bankovní spojení: č. účtu 219619385/0300  
                                                     IČO: 70902003                                                                      

                                      
   

Zápis č. 10/2019 ze schůze oblastního výboru KČT Valašsko – Chřiby 
   dne 10. 12. 2019  ve Vsetíně 
 

Přítomni: Homolka, Sukovitá, Bártková, Janošek, Tkadlecová, Makyča, Kallerová,  
Vítek  
 
Omluveni: Seitl  
Program: 
      1.  Kontrola úkolů                                                                    Karel  
      2.  Aktuální situace v OV KČT, organizační změny              Jirka, Karel  

3.  Příprava oblastní konference                                           Jirka, Karel  
4.  Zhodnocení semináře odborů                                          všichni   

      5.  Změna názvu oblasti                                                        Jirka, Líba 
      6.  Web oblasti - aktuální situace                                           Jirka, Miriam, Alena 
      7.  Žádost o dotaci na značení 2020 (pěší,cyklo)  
           a vyúčtování 2019 - aktuální stav                                     Alena, Jirka 
      8.  Aktuální informace ze značení                                           Drahoš, Božena   
      9. Informace z 5. jednání ÚV KČT v Praze 29. - 30. 11. 2019  Karel  
     10.  Různé  
 
 1.  Kontrola úkolů  

9/1 po dohodě zajistit předání kalendářů při PP v Olomouci   Seitl, splněno 
9/2 předat hospodářce informace co fakturovat a komu T: ihned Seitl splněno 
9/3 zaslat předsedovi oblasti objednávku na tisk Kalendáře  T. ihned  Seit 
splněno 
9/4 předseda projedná s tiskárnou, proč došli k navýšení částky o 50 %                                       
T: ihned Homolka   splněno. Došlo k úpravě fakturované částky na stejnou 
úroveň jako v roce 2018 
9/5 v následujících letech je třeba předem požadovat na tiskárně cenovou 
kalkulaci.      T: řijen 2020 člen OV uzavírající smlouvu  Travalý úkol 
9/6 zúčastnit se jednání na KÚ ohledně cykloznačení   T: dle pozvánky 
Homolka  splněno. Za KČT se jednání zúčastnili: Homolka, Markvart, 
Sukovitá,Bártková. Zlinský kraj uzavře na rok 2020 smlouvu s KČT na pěší i 
cykloznačení.  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
9/7 připravit pro odbory materiály k jednání na seminář  Seitl  splněno 
9/8 proplatit dodané CP a dle uzavřené smlouvy provést závěrečné vyúčtování 
T: 30.11.2019 Bártková  splněno částečně, CP proplaceny. Probíhá 
průběžně proplácení dodaných CP a faktur. Závěrečné vyúčtování se provede 
po úhradě všech faktur a CP v daném termínu.  Celá dotace bude vyčerpána.  

2.  Aktuální situace v OV KČT, organizační změny              
OV projednal obdrženou žádost sekretáře o uvolnění s funkce sekretáře a 
člena OV a zabýval se otázkou jak se vypořádat se vzniklou situací a 
neohrozit chod oblasti do Konference a postupně převzít veškerou agendu od 
sekretáře.  
Povinnosti sekretáře zatím přebírají L.Tkadlecová 
(libuse.tkadlecova@centrum.cz ) a K. Janošek (karel.janosek@seznam.cz) 
Zatím vše posílejte na obě adresy 
Na základě vzniklé situace se obracíme  na všechny odbory s žádostí o návrh 
člena na doplnění OV.  

3. Oblastní Konference  
Vybráno místo konání  Lípa – sokolovna. Místo je dostupné jak vlakem 
z Otrokovic tak i autobusem ze Vsetína. Možnost parkování aut. Program 
budeme řešit na lednovém jednání  

4.  Zhodnocení semináře odborů 
Názor je, že se seminář celkově vydařil.  Kladně bylo účastníky hodnoceno 
zařazení informace o přípravě turistických akcí, ale toto bylo zbytečně 
zdlouhavé. Příště pro toto fórum připravit výtah důležitých konkrétních bodů. 
Také informace z porady sekretářů udělat jako aktuální výtah informací pro 
činnost odborů, s tím, že podrobné materiály obdrží elektronicky. Pokud bude 
možnost prezentace tak ji více využívat  
10/1 Rozeslat odborům materiály z porady sekretářů   T: ihned Homolka  
Náklady na seminář činily 22 633 Kč, příjem 9 600 Kč 

 5.  Změna názvu oblasti   
Návrh se zdůvodněním byl předložen na Semináři a nikdo z přítomných nebyl 
proti. Konečné rozhodnutí je na delegátech Konference.  Změna názvu bude 
bodem programu naší Konference 
Proberte změnu názvu oblasti na vašich členských schůzích a zašlete na 
oblast vaše stanovisko.   

6.  Web oblasti - aktuální situace                                            
 Novým správcem databáze bude Jiří Hučík. V nejbližší době vstoupí do        
jednání se stávajícím správcem p. Šimkem a dohodne potřebné kroky k 
převzetí  správce webu.   
10/2 Doplatit stávajícímu správci dlužnou částku   
 T: ihned   Bártková    

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 7.  Žádost o dotaci na značení 2020 (pěší, cyklo) a vyúčtování 2019 - aktuální   

stav    
             Žádost je zpracována a  komunikujeme s  KÚ na jejím doladění      
             10/3 Podat žádost do určeného termínu na KÚ        Bártková  
             10/4 Provést vyúčtování dotace od KÚ za rok 2019  T: do určeného termínu   

Bártková 
  8.  Aktuální informace ze značení   
             D. Makyča informoval o jednání Rady značení v Praze.  Se značením v naší 

oblasti je spokojenost  
             V květnu 2020 bude školení značkařů na Tesáku. Garantem je D. Makyča. 
 
    10. Různé  
 TTO Za historií KČT I. Nový odznak, od roku  2020 možno plnit 

10/5 Zajistit možnost umístění razítek na v chatách Vsacký Cáb a Holuboho 
chata na Javorině - Tkadlecová, chata na Bunči – Janošek  T: do 25. 1. 2020 
10/6 Po obdržení razítek tyto předat na chatách.    T: do 15. 3. 2020 

 připomínáme možnost vyškolení vedoucích turistiky v roce 2020. Termín pro 
přihlášky je do 31. 12. 2019. Školení proběhne na Tesáku v termínu 17. - 18. 
4. 2020 

 připomínáme odborům zasílání propozic a případně propagační fotky k akcím 
zveřejněným v kalendáři 

 připomínáme odborům včasné zaslání hlášenek o činnosti v roce 2019 
Hlášenka je v materiálech ze semináře. 

  upozorňujeme na povinnost odborů zapsat údaje do evidence skutečných    
vlastníků a znovu zvážit kolik chtějí mít zapsaných statutárních zástupců 
odborů. Všichni statutáři musí být zapsáni jako vlastníci. 

           Během roku ústředí připraví kuchařku jak postupovat¨ 
 M. Vítek podal informaci o skončené výstavě fotografií Ze života Klubu 

českých turistů ve Zlíně.  Skutečný počet návštěvníků není znám, nevede se 
žádná evidence, ale dle informací měla dost zhlédnutí. Poděkování patří M. 
Vítkovi a L. Valentové za přípravu a úklid.  

 Schválen CP na akci KST Púchov (rozhledna Tlstá hora) 28. 12. 2019. Garant 
za naši oblast L. Tkadlecová. 

 Členské schůze odborů 
o projednat na členských schůzích předložený  návrh na zvýšení členských 

příspěvků a své stanovisko zaslat na oblast. Po jednání ÚV  je schválena  
varianta B.  

o probrat na členských schůzích návrh na změnu názvu oblasti a stanovisko 
zaslat na oblast  

o Jelikož na Konferenci v Praze bude potřeba, dovolit dva nové členy do vedení 
je třeba na členských schůzích projednat a případně navrhnout kandidáty do 
Vedení KČT.  Návrhy zasílejte na oblast  

 
 
 
 
 



 
 
 
9. Informace z 5. jednání ÚV KČT v Praze 29. - 30. 11. 2019                                       

    
 Plnění úkolů Vize  2020 Z předložených materiálů je vidět, že průběžné 

plnění. Stále se nedaří zvýšit počet předplatitelů časopisu Turista. Z 32.000 
členů odebírá časopis 1.800 

 Návrh vize do roku 2030. K předloženému materiálu se vyjádřil předseda 
Chvátal, že 10 let je příliš dlouhá doba. Je třeba se raději zaměřit na pětileté 
období  a nedávat do úkolů věci, které fungují. Nastínil hlavní záměry vize: 

          OBORY – komunikace, čestnost a tolerance  
 PROGRAM  - právo na vstup do přírody, zachování prostupnosti stávajících 
tras. Turistický program pro všechny věkové kategorie, péče o členy (členské 
výhody pro členy a aktivní funkcionáře proti ostatním členům).  
HODNOTY,  ke kterým se hlásíme:  svoboda, demokracie a dobrovolnictví 
Hlavní strategické oblasti rozvoje KČT: 
I. Lidé (funkcionáři a členové), II. Ekonomika a obchod, III. Organizace. IV. 
Program, V. Spolupráce se spolky s podobným zaměřením, VI. Mezinárodní 
činnost, VII. Propagace a komunikace Na základě těchto principů budou 
dopracovány úkoly střednědobého rozvoje.  

 
 Jednotné e-mailové adresy oblastí a odborů. V první etapě do 30. 6. 2020 

budou zřízeny adresy pro oblasti. Po odstranění případných technických 
problémů budou nastaveny adresy pro odbory.  

 
 Moderní pěší trasy -  k evropské certifikaci je připravena první česká  trasa 

z Plané nad Lužnicí  do Týna nad Vltavou 55 km. Oficiální otevření proběhne 
na jaře 2020. 

 
 Propagace KČT její směry vyplynuly z jednání semináře k propagaci.  
o Zpracovat seznam funkcionářů zodpovědných za propagaci 
o Usilovat o zvýšení zájmu členů na odběr časopisu Turista 
o Přejít na nový systém předplatného Turisty 
o Zpracovat seznam videosnímků propagujících KČT 
o Připravit fotosoutěž na určené turistické téma 
o Uskutečnit oblastní akce Turistická značka 11. 6. 2020 k připomenutí vzniku 

KČT 
o Zmapovat a kontaktovat destinační společnosti MAS (místní akční skupiny) a 

turistické informační střediska za účelem navázání spolupráce a získání 
podpory aktivitám KČT 

o v roce 2020 uskutečnit seminář k možnostem propagace KČT 
 
 Návrh na úpravu členských příspěvků od roku 2021, pro jednání členských 

schůzí a oblastních konferencí byla schválena varianta B 
 
 
 
 
 



 
 
Základní myšlenky : 
 Základní členství bude pro všechny členy a bude obsahovat všechny slevy - výhody KČT, průkaz s 

čárovým kódem a logem Sphere a Eurobeds. Dojde k navýšení příspěvků (zhruba o 1/3) 
 Dosavadní rozšířené členství bude vypuštěno (resp. sloučeno se základním - Turista bude pro 

všechny) 
 TOP členství  - bonusy budou zjednodušeny a budou předávány/posílány hned při úhradě 

příspěvků. Balíček TOP člena nebude. 
 Časopis Turista si bude moci objednat přes odbor KČT každý člen za zvýhodněnou cenu, nebude 

figurovat v členských příspěvcích, ale bude se objednávat a hradit společně s výběrem příspěvků.  
(Při TOP členství bude časopis Turista automaticky součástí bonusů) 

 
 Odvody z členských příspěvků pro ústředí KČT a bonusy pro členy od ústředí KČT 

  

TYP 
členství 

Odvod na ústředí   BONUSY 

  
Junior 
Senior 
ZdP 

 
Dospělý 

 
Rodinn

á  
známka 

 
TOM   (vyšší stupeň obsahuje i bonusy nižších 

stupňů) 

1. Základní 
členství  120 200 400 30 

1. Členský průkaz (Sphere + Eurobeds) 
2. Úrazové pojištění na akcích 
3. Slevy na akcích KČT 

4. Sleva na předplatné časopisu 
TURISTA 

5. Slevový systém EUROBEDS a SPHERE 
6. Sleva na mapy KČT 
7. Příspěvky a slevy na ubytování 
8. Slevy na dopravu (IN karty a Km banka) 

9. Sleva na klubovou výstroj (např. bunda, 
batoh apod.) za VOC 

2. TOP 
členství 1300 1500 1700 1300 

 bonusy 1 – 9;   
10
. Kalendář akcí KČT 

11
. Předplatné časopisu TURISTA 

12
. 

Poukázka na mapu KČT dle vlast. 
výběru 

13
. Předplatné časopisu Lidé a hory 

 Stolní nebo nástěnný kalendář KČT 

 Publikace od nakladatelství Soukup a 
David 

 
TOP balíček bude předán oblastem na 
podz. ÚV dle stavu předchozího roku 
(bez mapy) 

 
 
 



 
 
 
 

 Na akci Holiday World v Praze 13. - 16. 2. 2020 bude v neděli 16. 2. 2020 
vstup pro členy KČT zdarma   . 
 

 Jsou vyhlášeny sbírky na Jiráskovu chatu, chatu Prachov a chatu Koča.  
 
 Delegátem z ústředí na naši konferenci byla zvolena Hanka Slabáková. 

 
 Nový TTO Za historií KČT I.  

             Ze seznamu 45 chat je pro získání odznaku navštívit 25 chat. Soutěž je 
časově  neomezená. Naší oblasti se týkají chaty: Vsacký Cáb, Holubyho chata 
na Javorině a chata Bunč.  

 
 Byla schválena nová smlouva o zprostředkování, bude přístupná v Datovém 

skladu 
 
 Schválena nová výše stravného viz směrnice HOSP 14/2016 a ZNAČ 2/2016 

a směrnice ORG 08/2018  Implementace GDPR - viz datový sklad 
 

Děkujeme naším funkcionářům za jejich práci v roce 2019 a přejeme všem 
členům KČT klidné a spokojené prožití vánočních svátků a vše nej v roce 2020 

 
Zapsal:    Karel Janošek  
 


