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Zápis č.  7/2019 ze schůze oblastního výboru KČT Valašsko – Chřiby 
   dne 17. 9. 2018 ve Vsetíně 
 

Přítomni: Homolka, Sukovitá, Bártková, Janošek, Vítek, Tkadlecová, Makyča, Kallerová, Seitl, 
Omluveni:  
 
Program:  
 1. Příprava kalendáře akcí oblasti.  
 2. Aktuální zprávy ze značení.  
 3. Diskuse k návrhu nových příspěvků KČT .    
 4. Nový web.  
 5. Vyúčtování akce Přátelství bez hranic . 
 6. Plnění rozpočtu k 30. 8. 2019. 
 7. Finanční podpora obcí na značení. 
 8. Různé.   
9. Seminář oblasti. 
 
Do programu byl doplněn bod seminář oblasti. 
 

1. Příprava kalendáře akcí oblasti 
V současné době probíhají úpravy v databázi akcí a čekáme na materiály z ústředí, které budou 
k dispozici 30.9.-tiskové podklady a 11. 10. - reklamy. Připravujeme jednotlivé adresáře 
(odborů, TOMů a OV) Někteří zástupci odborů (3) požádali o přístup do databáze akcí. 
Přístupová hesla již někteří obdrželi, ale podle jejich informací to nefunguje. Nadále proto 
probíhají korekce v jednotlivých akcích. 
V současné době je již uzavřena databáze akcí ústředí a v tištěné verzi nebudou jakékoliv 
změny provedeny. Nadále však lze provádět změny v on-line databázi akcí. 

- Stále platí : Protože podpora z ústředí je rok od roku menší, znovu se obracíme na 
odbory se žádostí o pomoc při shánění inzerentů. Ceny za inzerci jsou následující: 
plnobarevná strana A5 = 4 000 Kč; plnobarevná strana A6 = 2 000 Kč; černobílá 
strana A5 = 2 000 Kč; černobílá strana A6 = 1 000 Kč. Všichni, kdo pomohou 
sehnat inzerenta, obdrží 10 % se získaného inzerátu.  

 
2. Aktuální zprávy ze značení 
24. - 26. 9. proběhne schůzka krajské komise značení. Značení je propagováno v tisku a také 
byly zpracovány žádosti na některé obce pro podporu značení. V současné době již probíhají 
jednotlivá jednání s obcemi Karolinka a Nový Hrozenkov o uzavření konkretních smluv. 
Dále je třeba připravit urgentně materiály pro přípravu žádosti o podporu značení od Zlínského 
kraje. 
Ú: D.Makyča – za pěší značení 
 B.Sukovitá – za cykloznačení 
V součinnosti s hospodářkou, sekretářem.   T: ihned 
 
3. Diskuse k návrhu nových příspěvků KČT .    

 



OV obdržel příspěvek od odboru Chatocha Zlín  k této problematice a v zásadě se s tímto 
příspěvkem ztotožnil. Další osobní příspěvky přednesli jednotliví zástupci OV. 
Na těchto v zásadě nesouhlasných připomínkách připraví předseda oblasti odpověď pro ústředí 
v Praze 
Ú: J. Homolka- vyjádřit nesouhlasné stanovisko s návrhem nových čl. příspěvků do Prahy. 
 
  
4. Nový web 
Členka OV, M. Kallerová představila prvotní nástin nového webu oblasti. Členové OV se 
seznámili s tímto návrhem a budou svoje náměty posílat k dopracování přímo M. Kallerové. 
Ú: poslat náměty k webu oblasti M.K. T: 5. 11. všichni členové OV 
 

       5. Vyúčtování akce Přátelství bez hranic . 
Tato naše úspěšná akce proběhla v květnu a po celkovém vyúčtování vyšla jako vyrovnaná 
s nákladem 36 000 Kč 
 
6. Plnění rozpočtu k 30. 8. 2019. 
Hospodářka oblasti předložila OV stav plnění rozpočtu k 30. 8. OV konstatuje, že plnění 
rozpočtu je v intencích schválených oblastní konferencí. 
 
7. Finanční podpora obcí na značení. 
(viz. informace v bodě 2 tohoto zápisu) 
 
8. Různé 
Člen PR J. Tomáš- garant za pěší turistiku se zúčastní jako zástupce oblasti semináře zástupců 
pěší turistiky z oblastí či krajů KČT, který se uskuteční v Olomouci v pátek 15. listopadu 2019 od 
18:15 hod. 
 
Dne 9. 11. proběhne v Praze porada sekretářů oblastí. Za naši oblast ze zúčastní M. Seitl. 
 

 
Další termíny v roce 2020 : 
Konference oblasti v roce 2020 proběhne v sobotu 29. 2. 2020 
Školení metodických pracovníků odborů proběhne 6. a 7. 11. 2020 
Oblastní seminář zástupců odborů proběhne 20. - 21. 11. 2020 
 
 
9. Oblastní seminář zástupců odborů se uskuteční ve dnech 22. a 23. listopadu 2019 na Chatě 
pod Tesákem, stejně jako loni. Za každý odbor budou pozváni dva zástupci.  
Ú:  - připravit a rozeslat pozvánku s návratkou do jednotlivých odborů.  T: 1. 10. M.Seitl 

            - technicky zajistit místo konání a ubytování  T: 1. 11. K.Janošek a A.Bártková 
 

 
 
 
 
Termíny jednání OV v roce 2019:  8. 10.,12. 11., 10. 12.    zapsal Seitl 
 


