
Zápis z konference KČT, oblast Valašsko-Chřiby 
 
Termín: 22. 2. 2020 
 
Místo: Lípa - sokolovna 
 
Přítomni:  
- 33 delegátů s hlasem rozhodujícím dle prezenční listiny z celkového počtu  40 pozvaných 
delegátů. 
- hosté: hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, členka ústředního výboru KČT a předsedkyně 
jihomoravské oblasti Hana Slabáková, místostarostka Vsetína Simona Hlaváčová a Květa 
Nepožitková, vedoucí odboru kultury Městského úřadu Vsetín. 
- čestní členové oblasti: Ladislav Hojgr, Jan Kubáček, Jarmila Pospíšilová, Libuše Valentová, 
Zděněk Vaňura st., Eva Wittingerová. 
 - členové výboru oblasti a programové rady a kontrolní komise. 
 
Program: 
1. Od 9.30 do 10. 15 hodin probíhala presentace účastníků. 
 
2. Uvítáním hostů  a čestných členů místopředseda oblasti Karel Janošek v 10. 15 hodin  
zahájil konferenci a dále ji i řídil. Nejdříve byli minutou ticha uctěni členové, kteří nás minulý 
rok navždy opustili. 
 
3. Byla zvolena mandátová komise ve složení: Stanislav Cingel a Božena Sukovitá. 
 
4. Zdravice hejtmana Jiřího Čunka se protáhla z několika vět na více než jen několik minut.  
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. Konstatoval, že 
práci turistů bude vždy podporovat. 
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. 
 Pozdrav a podporu vyslovila místostarostka Vsetína Simona Hlaváčová. Velkého uznání  
a podpory se později dostalo členům KČT i od Květy Nepožitkové, vedoucí odboru kultury 
Městského úřadu Vsetín. 
 
5. Předsedkyně mandátové komise Bořena Sukoviná oznámila, že konference je 
usnášeníschopná, z 40 pozvaných delegátů jich bylo přítomno 33, což je 83% účast. 
 
6. Byly zvoleny pracovní předsednictvo a pracovní komise ve složení: 
Pracovní předsednictvo:  Jiří Homolka, Jana Slabáková, Karel Janošek 
Návrhová komise: Libuše Tkadlecová, Karel Sucháček, Zbyněk Vaňura 
Zapisovatel: Miriam Kallerová 
 
7. Byl schválen program v rozsahu, v jakém byl navržen. Jen u bodu 20 požádala Libuše 
Tkadlecová o rozšíření o změnu sídla oblasti. 
 
8. Byl schválen jednací řád. 
 



9. Ocenění oblasti předali navrženým členům, tentokrát především dlouholetým předsedům 
odborů, předseda oblasti Jiří Homolka a předsedkyně oblastního výboru KČT 
Jihomoravského kraje Hana Slabáková.  
Ocenění oblasti obdrželi: 102 Vizovice - paní Ivana Křenková,  201 Kroměříž - Vladimír 
Havelka bývalý předseda, 202 Bystřice p.Hostýnem - Zdeněk Perutka, 205 Chropyně - 
Svatava Horáková, 301 Nivnice - Jiří Miškár, 305 Uherský Ostroh - Milan Strachota, 307 
Uherské Hradiště - František Čevela, 401 Francova Lhota - Karel Sucháček, 402 Valašské 
Meziříčí - Bronislav Zachrdla,  403 Hovězí - Karel Potočný, 405 Vsetín - Jiří Homolka,  déle 
za kontrolní komisi Monika Machová a Jiří Růžička, za oblastní výbor Alena Bártková  
a Božena Sukovitá.  
Veřejné uznání III.stupně Diplom bylo uděleno Vlastislavu Trličíkovi Halenkov. 
 
10. Zprávu o činnosti oblasti v roce 2019 přednesl předseda Jiří Homolka. Konstatoval, že 
úkoly z poslední konference byly splněny nebo se plní, ocenil výbornou práci Libuše 
Tkadlecové a Josefa Kotyka z Pardubic na úpravě stanov. Připomněl hlavní akce oblasti, a to 
17. ročník Přátelství bez hranic, závody mládeže, MTTV a seminář na Tesáku.  
Velkou pozornost věnoval Jiří Homolka činnosti jednotlivých sekcí, poděkoval jejím 
vedoucím za dobrou práci. Poté se věnoval práci s dětmi a mládeží. Co se týká propagace, 
vyzval odbory, aby do oblastního kalendáře dávaly více akcí. 
 
11. Zprávu o hospodaření oblasti v roce 2019 přednesla hospodářka Alena Bártková. 
Konstatovala, že za loňský rok dosáhla oblast nejlepšího výsledku za celé období, po která se 
této práci pro oblast věnuje. 
 
12. Zprávu kontrolní komise presentovala její předsedkyně Monika Machová. V hospodaření 
oblasti nebylo shledáno žádné pochybení, účty byly vedeny podle pravidel. 
 
13. K hospodaření za loňský rok neměl nikdo žádný dotaz. 
 
14. Alena Bártková poté nastínila návrh rozpočtu na letošní rok. Uvedla, že na letošní rok  
obdržela oblast od Zlínského kraje dotaci na značení o 10 % vyšší než v minulém období.  
 
15. K navrženému rozpočtu neměl nikdo připomínku. Avšak zazněl dotaz, jak to bude 
s nájmem sekretariátu po změně v souvislosti se změnou sekretáře oblasti. Nájem zůstává, 
pouze se mění místo sekretariátu. 
 
16. Členské příspěvky oblasti v roce 2021 se nebudou měnit, zůstanou ve stejné výši jako 
letos. 
 
17. + 18. Návrh na úpravu struktury a výše členských příspěvků pro ústředí na rok  2021 
přednesl Jirka Homolka. Ve svém vystoupení  navrhl nepodpořit zvýšení členských 
příspěvků, zrušit slevový systém Sphere a souhlasit s navrhovanou dvoustupňovou strukturou 
členských příspěvků: základní členství a TOP členství. V diskusi vystoupili se svými názory 
delegátka ústředí Hanka Slabáková a místopředseda oblasti Karel Janošek.    
Konference nakonec schválila návrh, který předložil předseda oblasti Jiří Homolka.  
 
19. V loňském roce uspořádaly odbory celkem 509 akcí, z toho pro veřejnost 405 akcí 
s celkovým počtem účastníků 10 997, akcí pro veřejnost se zúčastniko 15 544 lidí. Členové 
KČT odpracovali 4 631 hodin na 198 brigádách. 
 



20. Oblastní výbor navrhl změnit název oblasti. Jak vysvětlil Jiří Homolka, příčiny návrhu 
jsou dvě: jednak sjednocení názvu v rámci oblastí, jednak průhlednost (příslušnost 
ke Zlínskému kraji) při jednání s úřady. Při hlasování schválila většina delegátů  (4 byli proti, 
2 se hlasování zdrželi) změnu názvu, a to na KČT, oblast Zlínský kraj.  
Ke změně názvu proběhla diskuse, Alena Bártková vysvětlila, proč se změnou nesouhlasí. 
Současně dojde i ke změně sídla oblasti, které má novou adresu: Dolní Jasenka 171,  
755 01 Vsetín. 
Libuše Tkadlecová byla pověřena obě změny realizovat v praxi. 
 
21. Návrh usnesení podala Libuše Tkadlecová. Současně konference bere na vědomí 
odstoupení stávajícího sekretáře Miroslava Seitla k 31. 12. 2019. Do nových voleb bude 
oblastní výbor pracovat v 8 členech.  
 
22. Diskuse  
Miloslav Vítek podal informaci o časopisu Turista. Pomáhá získávat peníze (reklamy, 
sponzory) na časopis, stává se z něho však pomalu bedekr a časopis pomalu ztrácí čtenáře. 
Původně měl sloužit ke sdílení zkušeností. 
Jana Slabáková – teze – vše na ústředním webu KČT: 
  - Turista – už bylo řečeno, 
  - Alpenverein, 
  - 30 let od obnovení činnosti KČT 30. dubna, 
  - připomínat 11. červen Památný den KČT (vznik KČT), 
  - vypsán nový odznak 30 let obnovení KČT, 
  - propagovat sbírky na chaty, 
  - smlouva s asociací TOM (na 2 roky) obnovena, 
  - nová aktivita KČT: e-turistika, 
  - Deník turisty, 
  - 1. certifikovaná trasa 50 km v jižních Čechách, 
  - odznak Chyty KČT (i bývalé), 
  - slevy na ČD – neveřejná informace, 
  - Národní památkový ústav neprodloužil smlouvu na slevy pro turisty. 
  - pozvánky na akce: celostátní konference, setkání čtenářů Turisty, Letní sraz turistů  
    v Duchcově, Poslední puchýř, Festival amatérských cestovatelských filmů v Sokolově,  
    výzvy k památnému dni KČT a znovuobnovení činnosti, 
  - průběžně navrhovat členy na vyznamenání, 
  - sledovat pro propagaci web a nový newsletter, 
  - nové webové adresy a jednotná marketingová kampaň, 
  - závažné: hledají se 2 kandidáti do ústředí KČT, 
  Akce pro veřejnost je ta, která je uveřejněná v kalendáři. 
Karel Janošek uvedl termíny uzávěrky do kalendářů: celostátní – červen, oblastní – září. 
V elektronické verzi lze akce doplňovat či měnit operativně, když se opraví, nabíhají  
i v dalších databázích. Ke zveřejněným akcím v kalendáři  je třeba doplnit nejpozději  
2 měsíce před konáním propozice akce. Je možné přiložit i fotografii. Prezentace v kalendáři 
na ústředním webu se tak stává poutavější. Propozice i fotky posílat na oblast.  
Jiří Tomáš podal přehled o stavu Skalních útvarů Zlínského kraje. Zatím splnilo podmínky 
pro získání odznaku 50 turistů. Akce byla prodloužena do roku 2020. 
 
23. Na celostátní konferenci KČT 28. 3. 2020 bylo zvoleno 6 delegátů: Jiří Homolka, 
Miloslav Vítek, Jindřich Urban, Liba Tkadlecová, Miriam Kallerová, Jakub Plhoň  
a 3 náhradníci: Eva Wittingerová, Ivana Křenková a Karek Janošek. 



 
24. Usnesení konference bylo jednomyslně schváleno. 
 
25. Před ukončením konference informoval Miloslav Vítek o připravovaném oblastním 
táboráku ve dnech 18. – 20. září na Vičanově. Jindřich Urban upozornil na podzimní VHT 
akci na Vysočině – propozice jsou na celostátním webu. Libuše Tkadlecová představila novou 
oblastní smlouvu o zprostředkování při získávání finančních prostředků. 
 
Nakonec popřál Jiří Homolka přítomným úspěšnou sezonu, dobré počasí, akce bez úrazů,  
poděkoval všem za práci, kterou dělají a konferenci ukončil.  
 
Přílohy zápisu z konference: 

- Zpráva o činnosti oblasti za rok 2019 včetně dílčích materiálů. 
- Zpráva o hospodaření oblasti za rok 2019. 
- Zpráva kontrolní komise. 
- Rozpočet oblasti na rok 2020. 
- Usnesení konference. 

 
Zapsala: Miriam Kallerová 
 
 


