Zápis z oblastní konference KČT Pardubický kraj, konané dne 4. 3. 2018
od 10:00 hod v penzionu Staré časy v Pardubicích, Havlíčkova ulice

1.
2.
3.
4.

Zahájení – konferenci řídí Josef Kotyk
Přivítání hosta – členka ÚV KČT ing. Klára Zezulová
Zvoleno pracovní předsednictvo: Škvára, Kotyk, Andrle, Diblík, Kejzlarová, Zezulová
Zvoleny komise:
návrhová – Andrle, Fečková, Junek
mandátová – Šebesta, Šesták, Jelínek
volební – Bárta, Kopřivová, Kostelecký, Krátký, Pícl (členové volební komise zároveň
skrutátoři)
5. Předání vyznamenání a vyhodnocení soutěže – Škvára
Předána čestná uznání oblasti Josefu Diblíkovi, Josefu Kotykovi, Vlastimilu Škvárovi.
Veřejné uznání III.st. obdržela Dana Kejzlarová Hlinsko, Eva Fečková Svitavy, David
Šebesta Synthesia PU, Lubomír Junek Ústí n.O., Irena Doudová Chrudim,. Nejaktivnější
turista Pardubický kraj v jednotlivých kategoriích vyhlášena první tři umístění –
s výsledkovou listinou budou delegáti seznámeni elektronickou poštou, diplomy předají
zástupci odborů přítomní na konferenci.
6. Zpráva o činnosti OV a oblasti KČT – Škvára:
- Úkoly uložené loňskou konferencí: ZJTS Pardubice – 1 007 registrovaných, dořešit
web OV KČT – ujal se Pavel Zahradník odbor Česká Třebová, změna účtu –
provedeno, novelizace organizačního řádu – zpracováno, z odborů žádná
připomínka. Úkoly z usnesení splněny
- Činnost – celkem 1530 akcí, 57 000 turistů, 411 hodin na 8 akcích odpracováno,
ZJTS rekordní účast 1 007 turistů, mnoho dalších se nezaregistrovalo, poděkování
za podporu Pardubickému kraji, městu Pardubice, panu Kotykovi
- Činnost vedoucích cvičitelů – zvyšuje se jejich počet a tím i noví členové KČT
- Hospodaření – ze ztráty se OV dostal do zisku díky činnosti sekretariátu
- Oslavy 130 let KČT a 100 let republiky – vyvrcholení oslav v červnu a v říjnu
v Praze
- Sekce ochrany životního prostředí – spolupráce s CHKO Železné Hory – odbory
uskutečnily 8 akcí – čištění životního prostředí
- Zpráva mototuristické sekce
Zhodnocení činnosti OV – překonány problémy po ztrátě z DZTC, dobrá práce všech
členů OV
7. Zprávy o činnosti
a) Programová rada, Kotyk – 10 nových členů vyškoleno na semináři na chatě KČT
Na Čiháku – zajistilo 5 lektorů turistiky. Od roku 2015 roste počet členů KČT,
poměr vedoucích k členské základně však klesá – koeficient 0,89 - požadavek
většího počtu metodických pracovníků, školení musí pokračovat
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b) Komise turistického značení, Škvára – 2 150 km pěších, 430 km cyklotras, 107
lyžařských, celkem 127 kvalifikovaných značkařů, 19 nově vyškoleno, nově cesta
Jan Zákouckého. Vše díky podpoře Pardubického kraje (Kč 400 000,--) a města
Pardubice (Kč 18 000,--). Výzva hledat nové zájemce o značení, alespoň 1
dvoučlenná skupina značkařů na odbor
c) Komise cyklistického značení, Fečková – provedena revize cyklotras, Kč 41 430,-na cestovních výdajích, účastnilo se 37 lidí, 96,6% plánu revize splněno, 136 ks
nových značek je třeba pořídit. Potřeba vyškolit další cykloznačkaře v dubnu
v Praze, loni pouze 1 osoba vyškolena
d) Sekce pěší turistiky, Andrle – 125 akcí v kalendáři, nelze určit správný počet akcí,
neboť z odborů přichází nesmyslná čísla. Největší akce – Pochod přes tři hrady.
e) Sekce cykloturistiky, Diblík – zhodnocení publikací a map, doporučuje a využívá
nabídky infocenter, pochvala pořadatelům mnohaletých akcí. Po 47 letech aktivní
činnosti končí s funkcionářskou činností.
f) Sekce zimní turistiky, Šesták – konstatuje dobrou zimní sezónu, avšak pouze 5
odborů podalo zprávu o činnosti, problém s evidencí činnosti
8. Zpráva o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018, Kejzlarová – byla
navržena ztráta ve výši Kč 56 400,--, bylo však dosaženo zisku ve výši Kč 27 778,--. Pro
letošní rok OV předkládá ztrátu ve výši Kč 22 300,-Návrh výše členského příspěvku pro oblast na rok 2019 – zůstane ve stejné výši jako
dosud
9. Příspěvek Kláry Zezulové: - končí ve funkci ÚV KČT. Časopis turista má nového
šéfredaktora, poskytuje více informací o činnosti KČT, spor s Literou Plzeň stále
pokračuje, firma parazituje na značce. Vytváří se síť dopisovatelů. Slevy KČT – karty IN u
ČD. Výhody rozšířeného členství, asociace TOM, registrace odborů, Olympiáda mládeže,
Novoroční čtyřlístek - soutěž s nejvyššími vybranými částkami vyhrál v roce 2016 a 2017
odbor KČT Hlinsko. Silonová vlajkovina – bude vyvěšena na akcích oslav, má 7 x 7
metrů, na oslavách na Petřínské rozhledně pokus o rekord. Pozvání na festival
amatérského filmu ve Zlíně. Delegátům celostátní konference 7. – 8. 4. v Praze – bude
v duchu oslav. Hlášení odborů o činnosti zasílat! Je důležité pro komunikaci s úřady,
např. žádosti o dotace. Dne 17. 4. výročí narození V. Náprstka – výzva učinit akce.
10. Zpráva kontrolní komise, Škvára – členové kontrolní komise z vážných důvodů
omluveni. Kontrola pokladny, namátkově kontrolovány doklady: výpisy ze spořicího
účtu, z účtu u ČSOB a u FIO banky, faktury vydané, faktury přijaté. Kontrola proběhla
bez připomínek.
11. Projednávání stanov KČT, Škvára – lépe neuvádět přesnou adresu, pouze sídlo v Praze,
individuální statutární orgán v pořádku, pokud však celý výbor – je komplikované (11
členů), rozhodčí komise nahrazení smírčí komisí, technické změny (chybí čárka….).
Návrh nových stanov neohrozí chod oblasti, doporučení pouze ke kolektivnímu
statutárnímu orgánu. Kožený, Chrudim – oblast je samostatný spolek, kroky oblasti mají
být v souladu.
Organizační řád, Junek - nedochází k podstatným změnám, pouze technické úpravy.
Diskuze k tématu:
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Kožený – volební řád, organizační řád, stanovy – duplikuje body, zrušit, tři dokumenty
dát do souladu do příští konference
Škvára – odbory byly vyzvány již v červnu, aby se vyjádřili, stanovy oblasti jsou
záměrně obecné, co nestanovují stanovy oblasti, řídíme se stanovami ústředí.
Doporučuje odložit schválení na příští rok, projednat s Koženým
Junek – duplicitám se nelze vyhnout, není závada a běžně se tak dokumenty
zpracovávají, rozpor nevidí
Kotyk – Junek je právník, pro výbor je velká výhoda, že zpracovává kvalitní řády
Junek – co přijme OV, musí konference schválit
12. Oběd
13. Zpráva mandátové komise, Šesták – pozváno 45 delegátů, účast 40
14. Představení kandidátů do OV, kontrolní komise a volby, Kostelecký – seznámení
s volebním řádem, představení kandidátů
15. Diskuze:
Richter, Ústní n. O. – dotaz na paní Zezulovou, jak je možné, že 4 akce Novoročního
čtyřlístku nebyly vyúčtované, dále značení cyklotras – přeslechl, kolik činí částka
z přednesené zprávy, souběh tras
Fečková, Svitavy - bezohlednost cyklistů, po značené pěší trase mají dát přednost
pěším, oslovit cyklisty
Zezulová – k 29. 1. byly dány podklady, aktuální informace zatím nemá, je nutné
někoho i několikrát urgovat
Richter – jde o peníze, do 14 dní nutné vyúčtovat, jak si to mohou odbory dovolit?
Kotyk – vše je na lidech a jejich odpovědnosti
Tesař, Chrudim – na cyklostezce kde se chodí? Po jaké straně a proč, je předmětem
dohadů. Kde jsou pravidla vyhodnocování soutěže?
Škvára – 1) neumí odpovědět, diskutuje se, názor policistů je, že cyklostezka je
v podstatě chodník, tedy chodí se vpravo. 2) pravidla má předseda odboru Kožený
Kožený – BESIP stanovuje, že se chodí vpravo
Šalda, Vysoké Mýto – pozvání na ZJTS, informace na stránkách odboru, objednat
společnou jízdenku včas, aby ČD a.s. mohly přidat vagóny. Poplatek za busy se
nebude vybírat. Seznam skupiny u registrace – žádá o hromadné seznamy. Všechny
vstupy ve Vysokém Mýtě budou zdarma
Škvára – ti, co pojedou busem, musí fakturovat na oblast, faktury poslat na adresu
Hradištní 1197, Chrudim, odbory pak zaplatí 2/3 ceny. Nové stránky webu – ujal se
pan Zahradník
Tesař – znovu vysvětlit jak se fakturuje ZJTS
Zahradník, Česká Třebová – představení stránek, výzva k široké spolupráci, aby mohly
být stránky naplňovány. Budou materiály ke stažení – např. propozice akcí.
Šalda – doporučuje propojení se stránkami odborů
Zahradník – ano, budou odkazy
Škvára – jedná se o pracovní materiál, nápady adresovat na kct.park
Andrle – kalendář chce mít už na posledním puchýři
Škvára – termín odevzdání akcí musí být v tom případě do 30. 9., pro odbory příliš
brzký termín
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Diblík – cykloturisté versus pěší – jsou i bezohlední cyklisté, kteří si vynucují přednost.
Jsou i pěší, kteří neuhnou na slušné požádání, mají sluchátka na uších
Kotyk – školíme tak, aby silnější byli ohleduplní ke slabším
Zahradník – není ujasněno, jak to bude s organizačním řádem, navrhuje odložit
Kotyk – přerušuje diskuzi – volební komise dokončila sčítání hlasů
Výsledky voleb: 40 lístků odevzdáno, 1 neplatný
předseda OV: Škvára 38
místopředsedové OV: Kotyk 39, Andrle 38, Šesták 38
členové OV: Fečková 39, Hovad 33, Jelínek 34, Junek 35, Kožený 10, Kejzlarová 38,
Sedláková 15, Šebesta 34, Zahradník 29
předseda KK: Doudová 16, Froňková 23
členové KK: Doudová 16, Froňková 14, Chlápková 14, Pecháčková 35
Kotyk – pokračuje diskuze – organizační řád je po právní stránce v pořádku, navrhuje
dnes schválit a posléze jednat s panem Koženým o připomínkách. OŘ lze měnit, když
nastane potřeba, na rozdíl od stanov
Tesař – připomínka k tabulkám vyhodnocení, jsou tam nesmyslná čísla, jsou schopni
odlišit akci pro veřejnost a akci pro odbor?
Kotyk – předpokládáme, že turisté nepodvádí, každý musí rozlišit akce pro odbor a
akce pro veřejnost, nevidí v tom problém
Zezulová – u nich mají pololetní kalendář, zveřejňují, není vybíráno startovné
Škvára – typická akce pro veřejnost je ZJTS, Lanškrounská kopa, Pochod přes tři
hrady… Ostatní jsou akce odboru. Na ústředí se posílá pouze počet akcí a počet
účastníků. Není důležité, která akce je pro veřejnost a která pro odbor, ale aby
odbory uváděly správná čísla
Junek – vyjádření k OŘ: lze ho měnit
Kotyk – bude se OV zabývat připomínkami pana Koženého, dnes můžeme schválit –
hlasování: 4 jsou proti, 2 se zdrželi hlasování, OŘ tedy schválen 34 hlasy
Šesták – u nich zapojují širokou veřejnost, zve na Lanškrounskou kopu
Pícl, Synthesia Pardubice – budou pro seniory a juniory dotace?
Kotyk – počítá se s dotacemi jako v loňském roce
Richter – každý týden mají 1 – 2 akce, může jít veřejnost, nevybírají startovné,
z nečlenů se později stanou členové, nerozlišují pro veřejnost a neveřejnost
16. Volba šesti delegátů na celostátní konferenci KČT – Škvára, Kotyk, Kejzlarová, Andrle,
Fečková, Boura, náhradníci Junek,Šesták – zvoleni všemi hlasy
17. Doporučení kandidátů do vedení KČT – Ivan Press je ochoten pokračovat ve vedení
KČT, předsedou ústřední kontrolní komise chce být ing. Babnič a JUDr.Hoke.
Hlasováním prošel JUDr. Hoke.
18. Volba zástupce oblasti v ÚV KČT – Škvára, náhradníci Kotyk a Kejzlarová – schváleno
všemi hlasy
19. Návrh usnesení – přednesl Junek, schváleno všemi přítomnými
20. Závěrečné slovo Kotyk a Škvára, který oznamuje, že toto volební období je jeho
poslední ve funkci předsedy oblasti
Zápis zpracovala: Kejzlarová
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