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Zápis č. 4/2020 ze schůze oblastního výboru KČT Zlínský kraj 
   dne 22. 9. 2020 ve Vsetíně 
 

Přítomni: Homolka, Sukovitá, Bártková, Janošek, Tkadlecová, Makyča, Kallerová, 
                Vítek  
 
          1.  Plnění úkolů                                                   
           2.  Schválení dotace - senioři                             
           3.  Kalendář akcí   - stav přípravy                       
           4.  Filmový festival - aktuální informace              
           5.  Podzimní seminář odborů                              
           6.  Příprava školení Tesák ( organizace, rozpočet )        
           7.  Plnění rozpočtu 2020 ( výběr příspěvků,závazky a pohledávky)        
           8.  Stav realizace smluv a DPP              
                    a) nájemní smlouva nové sídlo      
                    b) DPP Alena, Karel a další                                                               
           9.  Aktuální informace ze značení                  
          10. Různé  
                a) příspěvek na Eurorando 2021 z oblasti  
                b) příspěvek na sbírky na chaty  
                c) dotace oblastem z ústředí  
                d) stanovit termín a místo konání OK 2021 navést do kalendáře 
                e) stanovit termín podzimního semináře odborů 2021 navést do kalendáře  
                f) doregistrace nových členů do 31. 10. 2020, doplatek pro oblast a ústředí 

na výzvu do 30. 11. 2020 
                g) doplnit údaje v kontaktech na webu u oblasti o číslo účtu a opravu    

v adresáři KK 
                h) plnění tematického odznaku za historií chat KČT od 1. 9. 2020 
                i) Den za obnovu lesa  17. 10. 2020 
                j) změna směrnice Org.6/2010 viz dat.sklad  
                k) schválení CP pro M. Vítek  Slavičín 
                l) schválit CP pro L. Tkadlecová Seminář KČT SOP 9.-10. 11. 2020 
1.  Plnění úkolů          
    2/3připravit smlouvu o pronájmu prostor v novém sídle pro činnost oblasti   

      s TJ Slovan Vsetín          T: ihned Tkadlecová, Homolka, Bártková  splněno 
3/1 Pověřit metodika oblasti, aby zajistil termín a místo konání školení a oslovil 
stávající zájemce, zda jim navržený termín vyhovuje.  T: ihned   Janošek splněno 
 
 
 

 



 
 
 
3/2 Připravit dohody       T: 30. 9. 2020    Tkadlecová splněno 

           bude samostatný bod jednání  
3/3 Miloš Vítek připravit úvodník do Kalendáře   T: 30. 8. 2020   splněno 

 
3/4 J.Homolka nahlásí v tiskárně jako osobu pověřenou jednat s tiskárnou 
ohledně kalendáře M. Kallerovou   T: Homolka  ihned    splněno 
3/5 Nahlásit Z. Šrédlové navrženou trasu k certifikaci  T: ihned Janošek splněno 

     3/6 Oslovit starosty (stky) obcí Velké Karlovice, Karolínka, Nový Hrozenkov a 
Vsetín o poskytnutí příspěvků na výstroj pro značkaře  T: ihned Homolka, 
Bártková trvá 

3/7 zaslat přihlášky akcí do kalendáře   T: 30. 6. 2020 odbory oblasti splněno 
3/8 Připravit návrh dvoustrany     T: 31. 8. 2020 M. Vítek splněno 
 

2.  Schválení dotace - senioři         
Ve stanoveném termínu  byly na oblast doručeny 3 žádosti z odborů Kroměříž, 
Přerov Předmostí a Vsetín. Na dnešním jednání byla OV schválená částka pro 
seniory z dotace ústředí ve výši 6 000 Kč. Rozdělení na odbory dle schváleného 
klíče: Přerov Předmostí 1 500 Kč, Kroměříž 3 400 Kč, Vsetín 1 100 Kč.  
4/1 Informovat odbory o přidělené částce a způsobu vyúčtování  T: ihned 
Janošek                      

3.  Kalendář akcí   - stav přípravy   
    Do celostátního kalendáře na rok 2021 máme zadáno 44 akcí, (letos jsme měli  

37)  3 akce v 200 (letos 2) nahlášeno na sekci pěší turistika 5 akcí, snad se tam 
objeví, Novoroční čtyřlístek 5 akcí (letos 4 akce). Z ústředí byly předány na oblast 
ke korekturám zlomení dvoustrany  

    4/2 Nahlásit na ústředí opravu v mailové adrese oblasti     T: ihned M. Vítek  
 
    Do oblastního kalendáře 2021 máme k dnešnímu dni zadáno 58 akcí (letos 76). 

Odbory mají možnost do 10. 10. 2020 posílat hlášenky do kalendáře. 
     Podmínkou přidělení případné dotace od oblasti je mít akci v kalendáři. 
     Zpracováním návrhu obsahu oblastního kalendáře a jednáním s tiskárnou  je 

pověřena M. Kallerová 
     S tiskárnou projednán tisk Kalendáře v nákladu 1 100 ks, objednávku zaslat 

nejpozději 14 dní před tiskem. 
     4/3  Předat M. Kallerové výstup databáze ve wordu pro tiskárnu T: 15. 10. 2020 

Janošek  
    M. Vítek zpracoval úvodník do Kalendáře.  
    4/4 Dodat fotografii k úvodníku     T: ihned M. Vítek     
    J. Tomáš odbor Zlín zaslal příspěvek k 95. výročí odboru.  
     
 



 
 
 
4/5  Pro Kalendář aktualizovat tabulky adresářů:  odborů, oddílů TOM, OV, PR, KK  

a lektorů.   T: do 13. 10. 2020   L. Tkadlecová  
    4/6  Oslovit J. Tomáše reklama MIC Zlín   T: ihned M. Kallerová 
    M.Vítek zajistil pro Kalendář reklamu od měst: Vizovice, Zlín, Otrokovice, 

Napajedla, Slavičín a Východní Moravy. 
    4/7 Předat  reklamy do Kalendáře M.Kallerové      T. do 13. 10. 2020   M. Vítek  
    4/8 Připravit a předložit návrh obsahu Kalendáře T: do 13. 10. 2020 M. Kallerová  
    4/9 rozeslat členům OV k výběru fota na titulní stranu  T:ihned M. Kallerová  
     Reklamy a materiály pro odbory by se měli objevit v datovém skladu do 11. října 

2020 
 
4.  Filmový festival 16. - 18. 10. 2020 Vizovice  - aktuální informace    
    Garant M. Vítek, příprava probíhá, schváleno startovné 100 Kč, členové KČT 50     

Kč.  Na Festival jsme získali záštitu hejtmana Zlínského kraje. 
    Hlavní program festivalu dne 17. 10. od 14 do 17 hod. je díky sponzorům zdarma 

a s ohledem na pandemii budou účastníci sedět u stolů, nikoliv v řadách. 
    Bližší info na www stránkách naší oblasti: kalendáři akcí a novinky 
    Propagujte tuto akci ve svých odborech.  Na vaši účast se těší pořadatelé 

z Vizovic. 
5. Podzimní seminář odborů  oblasti   20. - 21. 11. 2020     
     Projednána příprava programu semináře.  Konečné schválení programu na 

příštím jednání OV. Jako vždy jsou zváni dva zástupci z odborů.  
    4/10 Připravit pozvánku a program semináře      T. 13. 10. 2020  Janošek  
6.  Příprava školení vedoucích turistiky  
      Po zvážení aktuální situace a po doporučení PR školení nebudeme  v letošním     

roce pořádat. Termín pro školení navrhujeme 19. - 20. 3. 2021. Stávající 
zájemce evidujeme. Pokud máte, zájem na vyškolení vedoucích ozvěte se na 
oblast.  

 7.  Plnění rozpočtu 2020 
       Rozpočet je průběžně plněn. Je třeba urychlit předávání cestovních příkazů ze 

značení k proplacení.  
 8.  Stav realizace smluv a DPP      
      Smlouvy a dohody byly podepsány a předloženy hospodářce k proplacení       
 9.  Aktuální informace ze značení   
       Plánované úkoly jsou z velké části splněny v obvodech Uh.Hradiště, Zlín, 

Valašské Meziříčí. V obvodě Kroměříž jsou trochu pozadu, ale je předpoklad 
splnění. 

 
 
 



 
 
 
10. Různé  
     a) příspěvek na Eurorando 2021 z oblasti  
      OV schválit příspěvek 1000 Kč třem členům oblasti na Eurorando 2021. Výběr  

provede OV z přihlášených účastníků. Zájemci, napište si na kct@kct.cz o 
podrobné informace a přihlášku. Přihlášení do 15. 10. 2020 budou mít slevu na 
poplatcích pořadatelům 10 %. 

      b) příspěvek na sbírky na chaty   
      Stále je možnost přispět na sbírky na chaty KČT Prachov a Jiráskova Chata. 

Svažte své finanční možnosti. Bližší informace naleznete na ústředním webu 
KČT. 

      c) dotace oblastem z ústředí     
      OV schválil částku na seniory ve stávající výši 6 000 Kč. Rozdělení viz bod 2. 
      d) stanovit termín a místo konání Oblastní konference  2021 
      Termín stanoven na 27. 2. 2021, místo konání Lípa  
      4/11 OK zadat do kalendáře akcí      T: ihned Janošek 
      4/12 Projednat a objednat místo konání v Lípě     T: ihned Janošek  
       e) stanovit termín podzimního semináře odborů 2021 
       Termín semináře 19. - 20. 11. 2021    
       4/13 zadat akci do kalendáře   T: ihned Janošek  
       f) doregistrace nových členů 
       Do 31. 10. 2020 proveďte v databázi registraci nových členů. Doplatek 

příspěvku ústředí a oblasti na semináři. 
      g) doplnit údaje v kontaktech na webu  
      v kontaktech oblasti doplnit číslo účtu a v adresáři KK vymazat Jirku Růžičku  
      4/14 informovat správce webu o úpravě    T: ihned Homolka   
      h) plnění tematického odznaku za historií chat KČT 

                   Od 1. 9. 2020 je možno plnit tento nový tematický odznak záznamník a 
podmínky na webu ústředí 

      i)  Den za obnovu lesa   
      17. 10. 2020 se koná celostátní akce den Lesů ČR.  

                  Přijďte pomoci našim lesům! Jako významní partneři bychom se akce měli v 
nějakém rozsahu zúčastnit. Propagujte ve svých odborech. Pokud se vaši 
členové do akce zapojí, budu rád když, mě budete informovat. Bližší info 
v příloze. 

                   j) změna směrnice  
      ÚV na svém červnovém jednání schválil změnu směrnice Org.6/2010 Oceňování  

práce pro KČT. Směrnice je v datovém skladu.  
      k) schválení CP pro M. Vítek  Slavičín 
      l) schválit CP pro L. Tkadlecová Seminář KČT SOP 9. - 10.10. 2020 
     
 
 



 
 
 
m) do oblastního skladu byly dodány skříňky na archivované písemnosti a je možné 

pokračovat ve třídění a uložení archivovaného materiálu  
 
14. 8. 2020 měl předseda J.Homolka krátký rozhovor v ČT 24 v rámci vysílání o 
turistice ve Zlínském kraji. Děkujeme za propagaci KČT ve Zlínském kraji.  
 
 
Příští jednání OV 13. 10. 2020 ve Vsetíně  
 
 
Zapsal: Janošek  
 
 


