
  
 

     KLUB ČESKÝCH TURISTŮ V HLINSKU 
  

            

Zápis z výro ční sch ůze KČT Hlinsko  
konané 18. ledna 2018 v MFC 

 
Program výro ční sch ůze:        

1. Zahájení 
2. Volba kontrolní, mandátové a návrhové komise 
3. Zpráva o činnosti za rok 2017 
4. Zpráva o hospodaření za rok 2017 
5. Zpráva kontrolní komise 
6. Zpráva mandátové komise 
7. Plán činnosti na rok 2018 
8. Volba delegátů na oblastní konferenci 
9. Schválení výše oddílových příspěvků na rok 2019 
10.  Schválení složení nového výboru klubu 
11. Udělení čestného uznání odboru 
12.  Vyhodnocení soutěže nejaktivnější turista 
13.  Diskuze, usnesení a závěr 
14.  Občerstvení 
15.  Videoprojekce (veřejná) 

 
Průběh výroční schůze: 
 

1. Zahájení 
Výroční schůzi (dále jen VS) zahájila, vedla a přítomné přivítala členka výboru Dana 
Kejzlarová. Na schůzi byli přivítáni čestní hosté starosta města Hlinska pan Miroslav 
Krčil a předseda oblastního výboru KČT pan Vlastimil Škvára. 
 
2. Volba kontrolní, mandátové a návrhové komise 
Jednomyslně bylo schváleno  složení kontrolní, mandátové a návrhové komise.  
Složení komisí: 
Kontrolní komise: Ing. Dana Kejzlarová (předs.),  Jana Pospíšilová, Dana Mášková  
Mandátová komise: Helena Mrkvičková (předs.),  Karel Mrkvička, Helena Severová  
Návrhová komise:Václav Plíšek (předs.), Vladislav Bárta a Pavel Kalita  
 
3. Zpráva o činnosti za rok 2017 
Se zprávou o činnosti seznámil přítomné Vladislav Bárta. Celkem se v roce 2017 
uskutečnilo 94 akcí s celkovým počtem účastníků 4607. Odbor KČT Hlinsko zorganizoval 
prostřednictvím  vedoucích turistiky celkem 90 vlastních akcí s celkovým počtem 
účastníků 1605.  Z toho bylo 10 autobusových zájezdů, pochod Krajem malířů vysočiny a 
Silvestr na Chrudimce, Hledání pokladu aj. Při Novoročním čtyřlístku se vybralo 29306,- 
Kč. Zpráva o činnosti je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněna na webových stránkách. 
         Ve zprávě předseda KČT seznámil přítomné o navýšení dotací na dopravu členů 
klubu při autobusových zájezdech z dosavadních 20% na 30% a s ostatními dotacemi pro 
vedoucí akcí a funkcionáře odboru, které byly schváleny na schůzi výboru ze dne 
30.11.2017. Poděkoval Radce Kudláčkové za získání sponzorského daru. Informoval 



přítomné o možnosti použít 50% finančních prostředků na našich zájezdech pro osobu, 
která získá finanční sponzorský dar.  Vybídl přítomné k pomoci při zajištění KMV, 
Silvestra na Chrudimce a Pohádkového lesa, který letos nepovede Václava Plíšková. 
Poděkoval členům klubu při zajištění akce Tady neziskovky, KMV 2017, Pohádkového 
lesa, Silvestr na Chrudimce a Hledání pokladu. Na autobusových zájezdech nebude 
zajišťován zasedací pořádek (kromě vícedenních). Z vážných zdravotních důvodů bude 
zajištěna rezervace místa v přední části autobusu. Vyzval přítomné, o potřebě klubu získat 
nové vedoucí turistiky na přípravu a organizaci výletu a zájezdů. Odbor zajistí školení na 
semináři zorganizovaném oblastním výborem KČT. Vyzval přítomné o potřebě získat 
nové značkaře pro pěší a cyklo značení. 
 
4. Zpráva o hospodaření za rok 2017 
Se zprávou o hospodaření seznámila přítomné  Ing. Dana Kejzlarová. 
 
5. Zpráva kontrolní komise 
Předsedkyně kontrolní  komise seznámila přítomné o provedené kontrole hospodaření, 
která se konala 16.1.2018. V hospodaření KČT nebyly zjištěny žádné závady. 
Hospodaření klubu za rok 2017 skončilo v přebytku. 
Předsedkyně kontrolní  komise Ing. Dana Kejzlarová:  
 
6. Zpráva mandátové komise 
Předsedkyně mandátové komise informovala přítomné, že z 
celkového počtu 161 členů bylo přítomno 104 členů, t.j.64,6 %. Schůze je schopná 
usnášení. Předsedkyně  mandátové komise 
Helena Mrkvičková: 
 
7. Plán činnosti na rok 2018  
Přítomní obdrželi vytištěný plán činnosti KČT na rok 2018. Jednotliví vedoucí turistiky 
v krátkém příspěvku informovali přítomné o jimi připravovaných akcích.  Členové klubu 
budou o akcích v roce 2018 informováni na obou skříňkách ve městě a prostřednictvím 
webových stránek.  
 
8. Volba delegátů na oblastní konferenci 
Delegáty na oblastní konferenci Pardubického kraje v Pardubicích byli za KČT 
jednomyslně zvoleni:  

• Vladislav Bárta, Blatno 11, 53901 Hlinsko, 723168123, vladislav.barta 
@centrum.cz 

• Jana Kubelková, Taussigova 1511, 53901 Hlinsko, 723517421, 
1jana.k@centrum.cz 

• Ing. Dana Kejzlarová, U Drachtinky 1306, 539901 Hlinsko, 723062894, 
kejzlarova.dana@seznam.cz (za oblastní výbor KČT) 

Oblastní konference se bude konat v neděli 4.3.2018  v penzionu Staré časy v  Havlíčkově 
ulici v Pardubicích. 
 
9. Schválení výše oddílových příspěvků na rok 2019 
Na rok 2019 byl přednesen návrh vybírat i nadále oddílové příspěvky ve výši 50,- Kč pro 
osoby výdělečně činné, 25 Kč pro seniory mládež a invalidy. Tato částka bude vykázaná 
jako příjem do  finanční hotovosti KČT Hlinsko. Hlasováním všemi přítomnými byl tento 
návrh schválen. 
 



10. Volba předsedy a volba výboru  
Složení výboru na rok 2018 zůstává stejné jako v roce minulém. Předseda klubu Vladislav Bárta 
informoval přítomné o ukončení své funkce na pozici předsedy. Na nejbližší schůzi výboru bude 
zvolen nový předseda. 
 
11. Udělení čestného uznání odboru 
Čestné uznání odboru bylo uděleno Jaroslavu Benešovi za dlouholetou a aktivní činnost 
v KČT Hlinsko. 
 
12. Vyhodnocení soutěže nejaktivnější turista klubu  
Nejaktivnějšími členy za rok 2017 v KČT Hlinsko jsou: 

1. Jaroslav Beneš          1039 km 
2. Jaroslav Čermák         942 km  
3. Václav Plíšek              905 km 
4. Eva Titlbachová          870 km 
5. Zdenka Gregorová      845 km 
6. Eva Udržalová            854 km 
7. Helena Severová         845 km 
8. Ludmila Tichá             820 km 
9. Vladislav Bárta            735 km  
10. Dagmar Bártová          697 km 

 
Soutěže se zúčastnilo celkem 135 turistů a všichni ušli 22371 km . Prvních 5 turistů 
obdrželo pamětní diplomy. Umístění našich členů v jednotlivých věkových kategoriích 
bude vyhlášeno v oblastní soutěži KČT. Výsledky soutěže budou zveřejněny na našich 
webových stránkách. Nejaktivnějším juniorem byli Tomáš a Michal Sodomka s výkonem 
121 km a Oliver Sodomka (106 km). 

 
13.  Diskuze, usnesení a závěr  
a)         Krátkým diskusním příspěvkem pozdravil přítomné turisty také starosta města 

Hlinska pan Miroslav Krčil a popřál všem mnoho šťastných kilometrů v roce 2018.  
V diskuzi vystoupil také předseda OV KČT Pardubického kraje pan Vlastimil Škvára, 
který v první řadě poděkoval všem členům klubu KČT za organizaci KMV 2017 a 
Silvestru na Chrudimce. Vyzval přítomné k větší aktivitě a pomoci při zajišťování akcí 
pořádaných klubem turistů. Doslova konstatoval, aby si někdo nepletl klub turistů 
s cestovní kanceláří. Upozornil na potřebu získávání cyklo a pěších značkařů a 
seznámil přítomné s novinkami v Pardubické oblasti KČT. Jiří Holec navrhl rozšířit 
usnesení o prověření možnosti placení za zájezd na účet klubu a navrhnout 
mechanizmus, kterým by se vedoucí zájezdu dozvěděl o provedené platbě. 

 
          
Předseda návrhové komise Václav Plíšek seznámil přítomné členy VS s návrhem na 
usnesení: 
VS schvaluje: 

• Složení kontrolní, mandátové a návrhové komise 
• Oddílové příspěvky KČT na rok 2019 ve výši – uvedeno v bodě č. 9 tohoto zápisu 
• delegáty na oblastní konferenci Pardubického kraje ve složení - uvedeno v bodě  
č. 8  tohoto  zápisu 

                  
      VS bere na vědomí: 



•  Zprávu kontrolní komise a zprávu mandátové komise 
•  Zprávu o činnosti KČT v roce 2017 
•  Zprávu o hospodaření  KČT v roce 2017 
•  Plán činnosti na rok 2018  

 
      VS ukládá: 

 
b) výboru KČT zaměřit se na získání a proškolení dalších vedoucích turistiky KČT a nové 

zájemce o vyškolení nahlásit na oblastní výbor KČT do 30.6.2018. Odbor zajistí 
školení na semináři zorganizovaném oblastním výborem KČT.    
    zodp.: předseda klubu, výbor KČT 

c) Výboru KČT zvolit si nového předsedu klubu. 
                                                                        zodp.: předseda klubu, výbor KČT 

d) výboru KČT získávat nové zájemce o značkařskou činnost a zajistit jejich vyškolení 
jak v oblasti pěší turistiky, tak i v oblasti cykloturistiky 

zodp.: předseda klubu, výbor KČT 
e) vedoucím a organizátorům  akcí, informovat členy o dění v klubu ve dvou skříňkách ve 

městě a  prostřednictvím správce webu na webových stránkách www.hlinecko.cz\kct    
      zodp.: vedoucí akce, správce webu 

f) vedoucím a organizátorům  akcí, předat pokladníkovi klubu Radce Vašákové  
vyúčtování akce na formuláři „Vyú čtování akce“, který je k dispozici na našem webu 
(Ke stažení). Povinnost vypracovat vyúčtování je i v případě, že rozdíl mezi příjmy a 
náklady je nulový. Na konci roku předseda  klubu z těchto materiálů vypracuje 
souhrnný přehled „Vyhodnocení soutěže nejvýkonnější turista KČT Hlinsko“  bez 
rozdělení do jednotlivých věkových kategorií.                                               
                                                                       zodp. ved. akce  a předseda klubu 

g)  organizátorovi Silvestra na Chrudimce zajistit výběr Novoročního čtyřlístku nasadit 
při výběru peněz 4 dvojice, dvě v době od 10:00 do 12:30 a dvě od 12:30 do 15:00 
hodin.                             zodp. předseda klubu, vedoucí akce  

h)  vedoucím autobusových zájezdů při přihlašování na AZ umožnit a zajistit rezervaci 
sedadla v přední části autobusu těm turistům, kteří o to ze zdravotních důvodů 
požádají.                                                         zodp. předseda klubu, vedoucí akce 

i)  předsedovi klubu prověřit možnost placení za zájezd na účet klubu. Navrhnout 
mechanizmus, kterým by se ved. zájezdu dozvěděl o provedené platbě. 
      zodp. předseda klubu, vedoucí akce  

Usnesení bylo schváleno  všemi přítomnými a tímto je usnesení  závazné pro činnost KČT 
Hlinsko v následujícím období. K činnosti KČT neměl nikdo z přítomných žádné další 
připomínky. 

            Předseda návrhové komise Václav Plíšek: 

 

Předseda KČT Hlinsko poděkoval přítomným členům za účast na VS a popřál jim mnoho 
příjemných zážitků na akcích v roce 2018. 
 
14. 15. Občerstvení a videoprojekce 
Na závěr bylo přítomným členům podáno občerstvení. Byly promítány fotografie  z cest 
Jiřího Holce 
 
Zapsal a schválil dne 26.1.2018 předseda KČT Hlinsko  
Vladislav Bárta  


