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Výroční zpráva 
o činnosti výboru KČT, oblasti Moravskoslezské 

za rok 2016 a úkoly na rok 2017 
 

pro konferenci v Krnově dne 18.února 2017. 
Čtrnáctá výroční konference KČT oblasti Moravskoslezské (tj.od roku 2004).  
Druhá ve funkčním období:  březen 2015 – únor 2019.  
 
Složení oblastního výboru: 

Břetislav Boháč - předseda 
Jan Klega - místopředseda pro organizaci, propagaci  
Petr Holuša – místopředseda, předseda Technické rady 
Zbyněk Husák - člen výboru, předseda Programové rady 
Radovan Holub – člen výboru, programová rada 
Renata Kotalová - členka výboru, Kalendář 
Stanislav Prais - člen výboru, krajská rada A-TOM, metodik 
Miroslav Karas  - člen výboru, předseda Krajské komise značení 
Josef Čigelský - člen výboru, klasifikace 
Martin Jaterka -  člen výboru, technická sekce, nezúčastňoval se práce výboru 
Jiří Němec - člen výboru, technická sekce 
Jana Glombová - členka výboru, technická sekce 
Oldřich Žurek - člen výboru, technická sekce 

 
Složení kontrolní komise: 

Vratislav Jagla - předseda kontrolní komise 
Josef Drozdek – člen kontrolní komise 
Vlastimil Kusák - člen kontrolní komise 
 

Oblastní výbor pracoval podle schváleného plánu práce, jehož základem bylo usnesení 
oblastní konference z r. 2016. Kontrolní komise  pracovala podle vlastního plánu práce. 
  
Kontrola úkolů oblastní konference - usnesení  z 20. 2. 2016: 
Konference v Příboře  uložila oblastnímu výboru a odborům: 

 Oblastnímu výboru  stanovit plán práce  oblasti na rok 2016  a řídit se jím - splněno 
 Zvát členy kontrolní komise oblasti na všechna zasedání oblastního výboru a na 

porady předsedů odborů  KČT – splněno. 
 Zajistit plnění rozpočtu ve schváleném rozsahu, hledat nové zdroje financování – 

plněno průběžně. 
 Věnovat pozornost našim chatám – plněno průběžně. 
 Zajistit ve spolupráci s pořádajícími odbory významné akce v oblasti, včetně 

1.Mezinárodního letního srazu turistů na Ostravici  –splněno.  
 Vyhodnotit náměty z diskuse na konferenci do 30.6.2016 – splněno 
 Trvale věnovat péči oddílům TOM - plněno průběžně. 

Členové výboru i většina odborů KČT  úkoly uložené konferencí z větší části naplnila.  
 
Činnost sekretariátu: 
Oblastní výbor pracoval v sídle na ul. Na Mýtě 1556/10, Ostrava – Hrabůvka. Činnost 
sekretariátu zajišťoval pan Jan Sýkora, účetnictví paní Ilona Jaglová. Byl otevřen každý týden 
vždy v úterý a ve čtvrtek  od 11 do 16 hodin. Sekretariát zajišťuje všechny potřebné činnosti 
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pro práci oblastního výboru a slouží předsedům odborů k vybavení materiály pro výběr 
členských příspěvků, vedení evidence členů v oblasti, vedení evidence vedoucích a cvičitelů, 
proplácení dotací na dopravu včetně prodeje propagačních materiálů. Slouží rovněž jako 
informační středisko pro veřejnost k podávání informací o KČT a jeho aktivitách. Sekretář 
oblasti Jan Sýkora zajišťoval webové stránky oblasti i Mezinárodního letního srazu turistů 
v r.2016 (http://www.kct-msk.com/ a http://www.beskydy2016.eu/ ). 
 
Odbory a členská základna v roce 2016 
V oblasti pracovalo 57 odborů. K 1. 1. 2016 bylo v oblasti registrováno 4782 členů, 
v odboru Kostka 2569, celkem jsme měli 7351 členů. Odbor Kostka sdružoval turistické 
oddíly mládeže Asociace TOM, které nebyly registrovány u územně příslušných oblastí KČT.  
Odbor Kostka zanikl k 31. 12. 2016 v důsledku organizačních změn v Asociaci TOM. Stav 
členské základny k 1. 1. 2017 činí 4540 členů, došlo k poklesu členské základny o 242 
členů. Pokles je způsoben též neprovedenými změnami v souvislosti s registarcí 
odborů podle nového občanského zákoníku. Do Prahy delegujeme celkem 10 zástupců 
(klíč je 1 delegát na 500 členů). 
 
Rady KČT v oblasti MS 
Rada programová  (Zbyněk Husák, Jan Sládek, Radovan Holub) 
Rada ekonomická (Renata Kotalová, Ilona Jaglová, Jana Holušová) 
Rada mládeže (Mojmír Nováček, Stanislav Prais) 
Rada technická (Petr Holuša, Jiří Němec, Jana Glombová, Matrin Jaterka, Oldřich Žurek) 
Rada značení (Miroslav Karas, Jan Břuska, Rostislav Kašovský) 
 
Programová rada KČT oblasti Moravskoslezské 
Práce se řídila ročním plánem PR a sekcí. V loňském roce se uskutečnilo zasedání PR 
v Kulturním domě v Horních Datyních. PR pod vedením Zbyňka Husáka plnila své poslání 
v uplynulém období na dobré úrovni – s významnou podporou Jana Sládka. Podrobné 
informace o plnění úkolů roku 2016 a plán na letošní rok jsou uvedeny v přílohách. 
Sekce pěší turistiky (S PT) - Josef Drozdek 
Agenda k akcím seriálu „Vystup na svůj vrchol“ a Moravskoslezské vrcholy, na nichž byly 
vybrány finance -  příspěvky na Bezručovu chatu. 
Sekce lyžařské turistiky (S LT) – Radovan Holub  
Seriál Novoročních čtyřlístků v MS kraji 2016/2017, přehled zpracoval J.Sládek), 40.ročník 
LP Nejvyššími vrcholy Beskyd (leden 2016, ved. J.Klega)      
Sekce cykloturistiky (S CT) - Jan Břuska 
Z důvodu nemoci předsedy sekce pracovala s omezením. 
Sekce vodní turistiky (S VT) – nepracuje. 
Sekce o své činnosti nepodala zprávu.  
Sekce vysokohorské turistiky (S VHT) – Václav Pokorný                                                                     
Sekce vloni začala pracovat, informace jsou v příloze. 
Sekce ochrany přírody (S OP) – Jan Blizňák 
Sekce nepracuje.  
Sekce historie (vlastivědná)  (S H) - Jan Sládek 
Podrobná zpráva je v příloze.. 
Sekce rodinné turistiky (S RT) - neobsazena  
Otevírání Ondřejnických studánek, Frýdlant, Ondřejník, duben 2016 
Pokračování seriálu akcí "Za dvanácti měsíčky", Horní Lhota,květen 2016                        
 
 



Zpráva o činnosti 2016 a úkoly roku 2017 pro konferenci KČT, oblast Moravskoslezská 18.2.2017 Stránka 3 
 

Sekce zdravotně postižených turistů (S ZdP) - Ludmila Grossmanová                                              
viz samostatná zpráva. Kvalitní zajištění oblastního srazu ZdP na Morávce. Podrobnosti jsou 
v samostatné příloze.  
Sekce moto (S M) - neobsazena  
Sekce IVV a OTO (S IVV) sport pro všechny a oblastní turistické odznaky - Jitka 
Musilová                                                                                             
Informace jsou v příloze z jednání Programové rady.. 
Sekce hipoturistiky (S HIP) - Alice Hovjacká                                                        
Zpráva o činnosti sekce nebyla zaslána. 
Sekce speleoturistiky (S spe) – neustavena.                                                             
 
Obecně a už opakovaně musíme konstatovat, že práci jednotlivých sekcí je nutno aktivizovat. 
Bez pomoci aktivních členů z odborů se práce sekcí nezlepší. Oblastní výbor uskutečnil vloni 
samostatné jednání se sekcemi Programové rady, výsledek však nesplnil očekávání,  tj. 
zahájení práce nefungujících sekcí a doplnění stávajících sekcí.   
                                                                                                              
„Mimo“ Programovou radu:  
 
Sekce výkonnostní - Josef Čigelský     
Výkonnostní turistika je velmi zajímavou činností a je to jedna z oblastí, kde jsou dána 
pravidla a kde lze soutěžit a srovnávat. Výkonnostní turistikou se v oblasti zabývá pouze 
několik odborů. Byly změněny podmínky základního odznaku – nově se hodnotí účast, nikoliv 
kilometry. K základnímu odznaku byl přidán „diamantový“ stupeň. Podrobné informace o 
výkonnostní turistice lze nalézt na stránkách klubu: http://www.kct.cz/cms/sekce-vykonnostni-
turistiky   

Získané odznaky za rok 2016:  
 ZdP – pěší bronz – 34 x, stříbro – 13 x, zlato – 4 x, diamant – 1 x;  zimní bronz – 29 x, 

stříbro -  6 x, zlato -  4 x , ČMT -  3 x, MT – 3 x 
 VOPT- bronz 4 x, VOZT – bronz – 1 x, VOCT – bronz 1x, 
 ČMT – bronz 3 x, stříbro 5 x, diamant – 1 x (J. Čigelský) 
 Turista II. st. – 1 x        
 ZO – bronz – 9 x, stříbro – 2 x       
 Mistr turistiky - Jindřiška BRANDOSOVÁ, KČT při TJ Turista VOKD Poruba,               

 
Sekce metodická – Stanislav Prais 
Školení vedoucích turistiky, připravené na listopad 2016 se neuskutečnilo pro malý počet 
zájemců (bylo přihlášeno 6). Nový termín pro rok 2017 je stanoven na 22. - 24. 9. 2017, 
místo – základna A-TOM - Kamenka (u Oder).  
 
Plán činnosti Programové rady a sekcí na rok 2017 je přílohou této zprávy. 
Hledáme nové členy do jednotlivých sekcí. Turisté, kteří mají zájem a chtějí se zapojit do 
práce v některé odbornosti, nechť kontaktují oblastní výbor nebo garanty sekcí.  
 
Ocenění si zaslouží vydávání ročního Kalendáře turistických akcí v MS kraji, což je 
nabídka nejen pro organizované turisty, ale i širokou veřejnost. Kalendář je nejlepší 
propagací práce KČT v kraji, slouží zájemcům o turistiku, ale taky otevírá dveře při jednání 
na úřadech, institucích i firmách. Informuje o obsáhlé záslužné činnosti KČT pro občany, 
nabízí aktivity pro volný čas i pro veřejně prospěšnou činnost členů a příznivců. Termíny akcí 
v Kalendáři jsou průběžně k dispozici na webu: www.kct.cz . 
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Hlavními akcemi KČT, oblasti Moravskoslezské v roce 2016 byly: 

Novoroční čtyřlístek – seriál 14 akcí v MS kraji, 30. 12. 2015 – 17. 1. 2016 
Seriál akcí “Vystup na svůj vrchol“ (VSV) sbírka k podpoře dokončení výstavby 
Bezručovy chaty KČT na Lysé hoře. 
Eurorando 2016, ukončení v ČR (Jeseníky, Dlouhé stráně 27. 8. 2016), vyvrcholení ve 
Švédsku (9/2016) 
Dvoustovka při turistických  akcích 
Seriál akcí Moravskoslezské vrcholy/2016-setkání na vrcholu 
Seriál akcí Beskydský Mont Blanc 
200 let Muzejnictví – dílčí akce: Putování po MS pomezí, Ostravice, při MLST 
 

Významné oblastní akce: (tučně psané = zároveň významné akce KČT celostátní) 
14 akcí, Novoroční čtyřlístek 30.12. – 17.1.2016, odbory KČT 
9. – 10.1.2016, 40. roč. Lyžařského přejezdu Nejvyššími vrcholy Beskyd, S - LT 
30.4.2016, 40. roč. Pochod a cyklojízda osvobození, KČT Horní Lhota 
1.5.2016, 30. roč. Okolo Václavovic a cyklojízda Slezská brána, KČT Horní Datyně 
21.5.2016, 45. roč. Palackého stezkou, KČT Hodslavice 
30.6.-3.7. 2016 1. MLST a XV. český letní sraz turistů, Ostravice, KČT oblast MS 
17.9.2016, 40. roč. Janáčkovy chodníčky, KČT Příbor 
17.9.2016, 40. roč. Za krásami podzimu, KČT Bohumín 
28.9.2016, Jubilea beskyd. chat, Slezské Beskydy-zapomenuté chaty, Filipka, Sekce 
historie 
9.-11.12.2016, 50 roč. Zimní táboření Klondyke, Beskydy,  KČT Horní Datyně      

Všem, kteří tyto aktivity zabezpečovali, patří poděkování a ocenění za práci. 
 
Novoroční čtyřlístek na přelomu roků 2016 a 2017 opět  patřil k velmi úspěšné propagaci 
KČT na veřejnosti. Výsledky moravskoslezských pořadatelů a účastníků jsou příkladné. Zde 
je přehled všech dosud proběhlých ročníků v naší oblasti: 
 

Ročník rok Počet akcí Výnos sbírky 
1. 2004 6 11 200,00 Kč 
2. 2005 8 22 061,00 Kč 
3. 2006 9 15 359,00 Kč 
4. 2007 12 25 059,00 Kč 
5. 2008 11 27 215,50 Kč 
6. 2009 13 28 497,00 Kč 
7. 2010 11 29 254,00 Kč 
8. 2011 9 31 013,00 Kč 
9. 2012 8 29 022,00 Kč 

10. 2013 12 40 809,00 Kč 
11. 2014 14 46 563,00 Kč 
12. 2015 14 45 012,00 Kč 
13. 2016 14 52 021.00 Kč 
14 2017 11 40 191.00 Kč 
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Akce mají sváteční charakter, často zveme své příbuzné a známé. Procházka přírodou a 
přispění potřebným a dnes již vyhledávaný odznak – symbol sbírky, uspokojí většinu 
účastníků. Pořadatelé jsou v posledních letech stále stejní - letos to bylo 10 odborů KČT, 
sekce lyžařské turistiky a Krajská rada mládeře. Bez ohledu na výši vybraného daru patří 
všem organizátorům uznání a poděkování.  
Podrobný přehled posledních čtyř ročníků je v samostatném materálu v přílohách. 
Celorepublikový výtěžek Novoročního čtyřlístku byl v roce 2016 použit na vyznačení 
turistické trasy pro vozíčkáře v Březích nedaleko Přelouče v Pardubickém kraji. (celkem je již 
vyznačeno 12 takových tras v ČR). Hledáme námět pro vybudování nové trasy v našem kraji, 
záměr zveřejňujeme opakovaně, tipy jsme dosud neobdrželi. 
 
Na loňské celostátní konferenci v Praze byl do Síně slávy ČT uveden Jan Evangelista 
Ježíšek, který provozoval a propagoval turistiku v Beskydech ještě před vznikem KČT, ne 
náhodou je zván „Otcem české turistiky na Těšínsku“.   
Pro letošní rok (2017) byla schválena nominace na zařazení do Síně slávy z naší oblasti pro 
Ing. Vojtěcha Houdka, který byl za první republiky předsedou KČST v Moravské Ostravě. 
Sekce historie turistiky naší oblasti uspořádala od r. 2001 23 oslav jubileí beskydských 
chat. V roce 2016 to byla 22. akce – připomínka „zapomenutých“ chat u chaty Filipka ve 
Slezských Beskydech v tradičním termínu - 28.9.2016. Nad rámec plánu byla uspořádána 
23.akce - setkání  u chaty Na Kotaři 28.10.2016 k připomenutí 80.výročí jejího vzniku. 
Účast na nich ukazuje na velký zájem turistů a občanů a historii turistiky. Akce na Filipce se 
zúčastnil rovněž čestný předseda KČT Ing. Jan Havelka, jemuž jsme při této příležitosti 
blahopřáli k významnému životnímu jubileu. 
 
Hnutí  a zároveň soutěž odborů a jednotlivců Turisté přírodě, zaměřené na pomoc při 
udržování a ochraně životního prostředí, ale i turistických zařízení je propagována celostátní 
sekcí OP. Lze konstatovat, že organizovaní turisté věci rozumí. Výrazně s čištěním tras 
v loňském roce pomohli tomíci (viz jejich podrobná zpráva). 
  
Mezinárodní spolupráce – systematicky s uzavřením smluv je realizována s KST region 
Žilina a PTTK oblasti Bielsko-Biala, v minulém roce zejména uspořádáním 1.MLST a 
současně XV, Českého letního srazu turisrů ve dnech 30.6. – 3. 7. 2016 na Ostravici, dále  
setkáním na Filipce 28.9.2016 u příležitosti připomenutí zapomenutých chat v Beskydech a 
účastní na celoevropském setkání turistů na závěr EURORANDA 2016  ve Švédsku. 
 
Při zajišťování programu KČT jsme spolupracovali s Krajským úřadem, městskými a 
obecními úřady, Lesy české republiky, Povodím Odry, Správou CHKO Beskydy, Jeseníky a 
Poodří, Horskou službou, kastelány hradů a zámků, řediteli muzeí, jinými občanskými 
sdruženími a dalšími. Doufám, že se jejich přízni bude KČT těšit i nadále. 
                                                                                                                                                                    
Zpráva o dětech a mládeži v KČT oblasti Moravskoslezské 
v roce 2016 – viz samostatná příloha (zpracovali Stanislav Prais a Hana Mocňáková) 
 
Krajská komise značení (Rada značení) : 
Komisi vede pan Miroslav Karas. Značkaři standardně odvedli opět obrovský kus práce 
v pěším a lyžařském značení, které bylo v loňském roce splněno i díky významné dotaci 
z MS kraje. KKZ MS kraje pečuje o  3312,8 km TZT (v rámci celé KKZ došlo v roce 2016      
k nárůstu kilometráže značených tras o 4,3 km. Příčinou je přeznačení některých úseků        
v rámci změn průběhů tras). Bylo vyznačeno 1161,7 km pěších tras v rámci tříletého cyklu 
obnovy, bylo nainstalováno 256 směrovek a tabulek  a bylo opraveno 92 nosných prvků. Na 
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této práci se podílelo 140 aktivních značkařů (o 8 více než v roce 2015). Ve spolupráci 
s cyklosekcí, firmou KARO ZNAČ s.r.o a TOM 9901 Čmoudík byla zajištěna i údržba 2337 
km cyklotras.  
Podmínky pro získání odznaku značkaře splnili: 3 značkaři I.třídy, 2 značkaři II.třídy,              
2 značkaři III.třídy a 4 značkaři IV.třídy. V každém případě  vyslovujeme velké poděkování 
všem, kteří mají na značení v oblasti podíl, neboť jejich práce a výsledků využívá široká 
turistická veřejnost. Podrobné hodnocení krajské komise značení je v samostatném materiálu 
v příloze této zprávy. Problémy přetrvávají v oblasti značení nových cyklostezek, u nichž 
investoři s námi většinou nespolupracují a trasy nenavazují na námi udržované značení. Pro 
rok 2017 není dosud krajským úřadem potvrzena výše dotace na značení, předpokládáme, 
že bude stejná jako v předchozích letech. 
  
Obecně prospěšná společnost Lysá hora - (dříve Nadace Lysá hora) - vloni jsem 
konferenci informoval, že stav nečinnosti trvá již 10 let.  V závěru roku 2015 bylo zpracovaná 
a podepsaná Změna zakládací smlouvy mezi ústředím a naší oblastí a Rozhodnutím 
zakladatelů byli jmenováni noví funkcionáři tohoto subjektu. Jednání nové správní rady a 
dozorčí rady se uskutečnilo 20. 2. 2016. Zápis o změnách ve veřejném rejstříku byl proveden 
25. 5. 2016. Zvolení funkcionáři (ve správní radě J.Homolka, P.Holuša, J.Němec, v dozorčí 
radě R.Kotalová, J.Klega a V.Jagla) převzali rozhodovací pravomoci a podle zákona 
postupovali při zrušení tohoto právního subjektu. Řešení likvidátora OPS bylo provedeno na 
konci roku 2016, stala se jím paní Alena Nalepová. V letošním roce se předpokládá 
dokončení likvidace tohoto subjektu a převedení částky ve výši cca 87 tis. Kč (která bude 
snížena o odměnu likvidátorovi) na účet Bezručovy chaty KČT na Lysé hoře.   
 
Technická rada 
pod vedením Petra Holuši řešila především záležitosti rekonstrukce chaty Prašivá a 
dokončení kolaudace Bezručovy chaty KČT na Lysé hoře, což měl za úkol od ústředí KČT 
Jiří Stejskalík. 
Obnova Bezručovy chaty 
Bezručova chata byla od 25.11.2015 v režimu předčasného užívání dána do provozu. 
Stavební úřad ve Frýdlantu vyhověl naší žádosti, přestože ČOV nebyla dokončena. Souhlasil 
s předčasným užíváním do doby, než bude uvedena do provozu ČOV firmy AK 1324 a poté, 
co budou odstraněny nedodělky. Jednalo se zejména o odstranění objektu Šantán, 
dokončení terénních úprav, dokončení dešťové kanalizace a podzemního vsaku, 
fotovoltaické elektrárny, zpevněné cesty a další  práce na fasádě objektu. Závěrečná 
kontrolní prohlídka ze strany stavebního úřadu se uskutečnila 18. října 2016. Stavební úřad 
ve Frýdlantě nad Ostravicí vydal Kolaudační souhlas s užíváním stavby "Bezručovy chaty 
KČT na Lysé hoře" dne 7. listopadu 2016. Tento souhlas obsahuje mimo jiné: 

 Bch má přiděleno číslo popisné Ostravice 856 
 Ubytovací kapacita - 14 lůžek pro hosty 
 Ubytování personálu - správce (2 osoby) + 4 osoby personálu 
 Provoz, obsluha restaurace 4 osoby 
 Restaurace - 65 míst u stolů ' 
 35 míst venkovní terasa 
 Vlastník Bch (uživatel) bude respektovat podmínky ve stavebním povolení stanovené 

CHKO a MŽP 
 Ostatní ustanovení - viz kolaudační souhlas s užíváním stavby 

Na tomto místě je třeba poděkovat Janu Havelkovi a Jiřímu Homolkovi za velký díl práce při 
finalizaci stavby. 
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Závěrečné jednání komise pro výstavbu Bezručovy chaty pod vedením Jana Havelky se 
uskutečnilo 8.12.2016 v Ostravě, kdy Jiří Stejskalík předal dokumentaci stavby vlastníkům 
(KČT ústředí a KČT, oblast Moravskoslezská). Řídící komise upozornila vlastníka Bch, 
provozovatele a správce Bch na nutnost respektovat a dodržovat smlouvy a dohody které se 
týkají: 

 užívání ČOV 
 zásobování vodou 
 dodržování zvláštního režimu, který vyplývá ze zásad ochrany přírody a krajiny, 

zejména pokud jde o Národní přírodní rezervaci Mazák 
 plnění všech povinnosti stran kontrol funkčnosti technologických zařízení 
 vedení datovaných záznamů o prováděných kontrolách do Kontrolního deníku 
 zajišťování zákonem stanovených revizí a kontrol 
 peči o majetek KČTa udržování čistoty a pořádku uvnitř Bch i v okolí chaty 
 třídění odpadů a likvidaci dle zákona o odpadech 
 požadavků CHKO Beskydy stran činnosti informač. centra a enviromentální výchovy 

dětí 
Řídící komise pro výstavbu Bch dále předložila soupis prací (víceprací), které nebyly 
součástí PD. Jedná se o práce, které nemají vliv na provoz chaty a které bude potřebné 
provést v co nejkratší době v úzké spolupráci s nájemcem. Jedná se o následující činnosti: 

 kamenné pilíře pod terasou 
 obklad ocelových sloupů pod terasou 
 dřevěná bouda pro lis na odpady (50% materiálu na místě) 
 příruční dřevěný sklad pod terasou 
 betonový základ s kotvením pro dřevěné boudy + kamenná podlaha 
 chodník z kamene pod terasou v šíři 2,5 m (z místního kamene) 
 montáž ventilačních mřížek pod střechou (nutná vysokozdvižná plošina) 
 osadit dubový vyřezávaný znak KČTna kamennou štítovou stěnu (lešení nebo 
 vysokozdvižná plošina) 
 přístupové schody ke kontejnerům (materiál z větší části na místě) 
 kamenný zához pod výpusti - povrchové dešťové vody (materiál na místě) 
 výměna dveří na terasu 
 dokončení dřevěného podhledu terasy 
 terasa - přechodový dřevěný klín 
 terasa - nástupní podesta pod ocelovým schodištěm 
 terasa - ochranný nátěr dřevěného podhledu 
 ochranné zábradlí podél NPR Mazák + zákazové cedule 
 dětské hřiště - provaziště 
 posilovací stroj 
 úklid parcely KČTpod jižním a východním svahem (stromové vývraty a klestí) 
 zpětná montáž dřevěného paravánu 
 zpětná montáž výdejního okna na terasu 
 oprava omítek, obité rohy a stěny, vymalování 
 dílna - stojany na nářadí 
 zhotovení a dodání stojanů na lyže 
 zhotoveni průvětrníků do dveří do skladů v suterénu 
 dokončení stavebních úprav ve vodárně - prameniště V. Větry 
 úprava dřevěné fasády na terase, plechový odkápník 
 kotec pro psy 
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 oplechování požárního budlíku 
 zápis do katastru nemovitosti 

 Velkou zatěžkávací zkouškou pro chatu a hlavně pro personál je obrovská návštěvnost Lysé 
hory, která v některých dnech několikanásobně překročila kapacitní možnosti Bezručovy 
chaty. K částečnému odlehčení této zátěže došlo po otevření chaty Chaty Emil Zátopek - 
Maraton společnosti AK 1324 pro veřejnost v polovině května 2016. Přes upozornění a 
jednání jsou problémy s provozním personálem Bezručovy chaty, což je hlavně problém 
nájemce pana Sklenáře. Smlouva o nájmu mu končí v listopadu 2017 a do konce března 
2017 musí sdělit, zda využije opčního práva ve smlouvě k dalšímu pokračování nájmu chaty.  
 
 V loňském roce,  v souvislosti s výchovným projektem pro školy "Dostaňme děti od 
počítačů a televizorů do přírody" aneb „Společně na Lysou“ bylo získat co nejvíce 
školních dětí pro zdravý a přirozený pohyb v přírodě. Projekt získal záštitu Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva životního prostředí. 
Máme smlouvu o spolupráci s Ostravskou univerzitou - Přírodovědeckou fakultou, Správou 
CHKO Rožnov a ČSOP Salamandr. V roce 2015 si program vyzkoušelo několik pilotních škol 
z Ostravy. V roce 2016 se projekt mohl rozjet naplno. Získali jsme lektory, kteří mají patřičné 
vzdělání a jsou pro tuto činnost proškoleni. Od dubna do října 2016 se projektu zúčastnilo 
přes 30 skupin s počtem cca 700 žáků ve věku od 7 do 15 let. Pro příští období počítáme s 
nabídkou kratších verzí tras především v případě nepříznivého počasí.Projekt řídí Jana 
Glombová s týmem spolupracovníků. V současné době probíhají jednání na zajištění financí 
pro tento rok, neboť KČT nemá v současné době finanční možnosti projekt podporovat..  
Zpracovala: Jan a Glombová 
 
Obnova Bezručovy chaty měla velký ohlas u turistů a občanů doslova z celé republiky. Do 
Veřejné sbírky přispívali finančními dary jednotliví občané, podnikatelé, obce a města. Akce 
„Vystup na svůj vrchol“ se stala pojmem v celé republice a byla prodloužena do roku 2018.. 
 
Také v roce 2017 bude opět záležet na brigádnické pomoci.  
Zde je naše prosba „Vzkaz pro brigádníky“: 
Všichni kdo můžete v průběhu letošního roku přijít  na brigádu, hlaste se na email Jirky 
Stejskalíka  plusline@seznam.cz nebo telefonicky na číslo 604 984 577. Termíny brigád 
budou zveřejňovány na webu oblasti a zasílány předsedům odborů e-mailem. . 
 
Financování výstavby Bezručovy chaty, veřejná sbírka: 
Na účtu Veřejné (druhé, nové) sbírky pro Bezručovu chatu, která je schválena na období od 
10.7 2014 do 10.7.2017, k 31.12.2016 činil výnos 2 923 851Kč, vydáno bylo 2 908 124 Kč, 
zůstatek činil 15 727 Kč. Ke dni 13.2.2017 byl na kontě sbírky  aktuální zůstatek ve výši        
8 282 Kč. Účet je i nadále veřejný, každý se na něj může podívat.  
 
Chata Prašivá 
Velmi podrobný postup rekonstrukce, kterou v únoru roku 2015 zahájila skupina lidí z  KČT 
odboru Beskydy vloni pokračovala a postupně získala až 213 brigádníků, byl zpracován 
v oblastním Kalendáři 2017 předsedou odboru Beskydy Martinem Stillerem. V červnu 2016 
otevřeli po téměř 50 letech rozhlednu. Koncem srpna 2016 se podařilo na Prašivé zprovoznit 
unikátní přírodní dětské hřiště. Toto ojedinělé hřiště, které pravděpodobně nemá na celé 
severní Moravě obdoby, bylo navrženo a ručně vyrobeno architektem Lukášem Gavlovským 
a jeho kolegy. Investorem byl Klub českých turistů, odbor Beskydy, který získal podstatnou 
finanční podporu na toto hřiště z grantového programu Prazdroj lidem 2015. V prosinci 2016 
byl slavnostně otevřen rekonstruovaný Valečkův sál, na který členové odboru Beskydy získali 
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významné dotace na obcích a na krajském úřadě (informace jsou v rozpočtové části naší 
konference). Po předběžných jednáních předpokládáme, že by chata měla v roce 2017  přejít 
do majektu odboru Beskydy. Aktuální informace o všech probíhajících změnách jsou 
webových stránkách: www.chataprasiva.cz . Jménem oblastního výboru děkuji všem našim 
členům, kteří pomohli nebo finančně podpořili projekt znovuobnovení chaty Prašivá a věřím, 
že chata bude našemu KČT dělat jen radost. (byť stále je to  o mnoha jednáních, obrovských 
starostech a vydáních!).  
Zpracovali: Oldřich Žurek, Martin Stiller 
 
Chata Skalka 
V roce 2016 v minulém roce sloužila turistické veřejnosti. Velkým úkolem je oprava zdroje 
pitné vody a výstavba čističky odpadních vod, na obě chybí investiční prostředky. Pro provoz 
chaty byla zakoupena UV lampa k desinfekci vody.  Podrobnosti o chatě a jejím provozu jsou 
uvedeny na  webových stránkách: http://chata-skalka.cz/  
Zpracoval: Jiří Němec 
 
Práci a činnost Technické rady v uplynulém roce 2015 lze hodnotit jako velmi 
úspěšnou. 
 
Velké poděkování za spolupráci a podporu patří předsedovi KČT Mgr. Vratislavu Chvátalovi 
a čestnému předsedovi KČT Ing. Janu Havelkovi za trvalou podporu a spolupráci, 
místopředsedovi KČT RNDr. Jiřímu Homolkovi za organizační práci pro Bezručovu chatu. 
Děkuji všem členům oblastního výboru, vedoucím i členům sekcí a komisí, předsedům 
odborů KČT, prostě všem, kteří v naší KČT, oblasti Moravskoslezské v roce 2016 vykonávali 
a  nadále vykonávají drobnou každodenní  činnost ve prospěch našich členů i veřejnosti za 
spolupráci a přeji všem zdraví, radost a pohodu i další růst prestiže našeho klubu v roce 
2017.   
A jaký bude rok 2017 v naší oblasti? 
V rámci naší činnosti KČT oblast Moravskoslezská: 
 

1. Veškeré aktivity zaměřit na dokončení Bezručovy chaty (finanční a brigádnická 
výpomoc) 

2. Kvalitně zajistit v oblasti dílčí akce cyklu „Vystup na svůj vrchol“ (seznam uvedený 
v Kalendáři 2017 není konečný, kdykoliv jej lze rozšířit).  Motto akce zní: „Poznejme 
nové vrcholy a přispějme tím na stavbu Bezručovy chaty“. 

3. Důstojně zajistit účast české delegace na 2. MLST na Duchonce (SR) ve dnech 6. – 9. 
7. 2017. 

4. Podporovat činnost mládeže, zvláště na Turistických závodech (budeme pořádat mj. 
jedno kolo Českého poháru v Orlové a Mezinárodní mistrovství v Bílovci). 

5. Vystoupit 28.9.2016 k chatě na Odřejníku k připomenutí 110. výročí jejího vzniku. 
6. Věnovat trvalou pozornost členské základně organizováním akcí pro vlastní členy i pro 

veřejnost s propagací KČT. 
7. Udržet vysokou kvalitu turistického značení. 
8. Hospodařit se svěřenými prostředky a starat se o majetek KČT (chaty Skalka, Prašivá, 

Bezručova chata na Lysé hoře). 
Přílohy:  

1) Zpráva o činnosti mládeže 
2) Zpráva Programové rady 2015 vč. příloh 
3) Plán činnosti Programové rady 2016 
4) Novoroční čtyřlístek – přehled 
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Příloha č. 1 – Mládež 
 

Zpráva o dětech a mládeži v KČT oblasti 
Moravskoslezské 

v roce 2016 
1. Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM jako Rada mládeže oblasti  
 Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM nahrazuje, stejně jako na úrovni ústředí, Radu mládeže. 
MSKR je volena krajským sněmem vedoucích vždy na čtyřleté volební období. 
 Členy Moravskoslezské krajské rady Asociace TOM byli zvoleni 24. 6. 2014 na období 2014 až 2018: 
 
Stanislav Prais Předseda O-KČT Baník Ostrava, TOM 4302 Sirius Ostrava 
Jakub Glas místopředseda  O-KČT Slezský Tomík, TOM 4330 Hogan Ostrava 
Ing. Mojmír Nováček Člen O-KČT Dálava, TOM 4306 Stopaři Ostrava 
Mgr. Hana Mocňáková Člen TOM 2621 Svišti Bohumín 
Vladimír Peter Člen O-KČT Krásné Pole TOM 20607 Sihasapa 
Ing. Břetislav Boháč zástupce KČT předseda oblasti Moravskoslezské 
  
V rámci MSKR jsou dále aktivní sekce: 
 Rada závodů pod vedením Mgr. Hany Mocňákové z Bohumína a 
 Beskydská sekce pod vedením Mgr. Marie Bařinové z Frýdlantu 

 Krajský sněm vedoucích oddílů Moravskoslezského kraje se v roce 2015 uskutečnil 12. října. Krajský 
sněm připravil podklady pro kalendář akcí pro oddíly TOM na další rok 
  

2. Oddíly a odbory TOM v Moravskoslezském kraji 
V Moravskoslezském kraji působí největší skupina tomíků co do počtu oddílů i členů z celé republiky a 

činí asi 25 % z celkového počtu oddílů i členů Asociace TOM.  
Stav počtu členů TOM v Moravskoslezském kraji 
 

Rok Počet 
oddílů 

Žáci do 15 
let 

Mládež 15 
– 18 

Mládež 18 
– 26 

Dospělí do 
35 let 

Dospělí 
nad 35 let Celkem 

2014 41 1 078 242 240 118 154 1 832 
2015 50 1 285 273 259 131 180 2 128 
2016 49 1 345 304 229 126 175 2 179 

 
V Moravskoslezské oblasti je několik odborů KČT, jejichž členové jsou výhradně tomíci: 

 113308 KČT Orlová – Lutyně, předseda Jan Genco 
 113506 KČT Áčko Vítkov, předseda PhDr. Pavel Vaňásek 
 113607 Dálava, Ostrava, předseda Mgr. Daniel Ševčík 
 113617 Slezský tomík, Ostrava, předseda Ing. Petr Holuša 
 113620 KČT Krásné Pole, Ostrava, předseda Karel Závadský 

. 

3. Akce krajské rady 
MSKR pořádá několik akcí s velkou tradicí, které jsou stále u tomíků oblíbené a hojně navštěvované. 

ZIMNÍ SRAZ NA OSTRAVICI 
 Sraz se koná u srubů Baníku OKD na Ostravici (za chatou Montér) a kromě krajské rady ji zajišťuje 
pořadatelsky též TOM 4302 Sirius Ostrava. V roce 2016 jsme sraz již poosmé zařadili do seriálu „Novoroční 
čtyřlístek“ a vybrali jsme částku 2 760 Kč. 

Rok Ročník Termín Počet oddílů Počet účastníků Počet soutěží 
2016 48. 9. 1. 12 208 8 



Zpráva o činnosti 2016 a úkoly roku 2017 pro konferenci KČT, oblast Moravskoslezská 18.2.2017 Stránka 11 
 

UZLAŘSKÁ REGATA V OSTRAVĚ 
 Tradiční soutěž v uzlování, neformální mistrovství ČR (má nejdelší tradici a nejvíce účastníků). 
Účastníci váží 6 základních uzlů na čas. Soutěž se konala na tradičním místě – v tělocvičně Střediska volného 
času na Ostrčilově ul. v Moravské Ostravě. 

Rok Ročník Termín Počet 
účastníků 

Nejlepší 
čas Vítěz soutěže 

2016 33 16. 1. 218 16,22 Tomáš Kožušník WABASH 
  
Uzlařské regaty se účastnilo 23 dětských oddílů, tomíků, junáků, pionýrů a Ligy lesní moudrosti. 
 

4. Turistické závody 
Turistický závod je jedinou soutěžní disciplínou v turistice. Tento outdoorový sportovní závod je terénní 

běh v délce od 2 do 6 kilometrů, podle věkových kategorií. Není určen pouze dětem a mládež, ale i dospělým 
bez omezení věku. Trať je vyznačena fáborky (modré barvy pro nejmladší žactvo, bílé barvy pro mladší a starší 
žactvo a červené barvy pro dorostenecké kategorie a dospělé). Na trati je umístěna řada kontrolních stanovišť, 
které je nutné plnit bez chyb a co nejrychleji. Jsou to - stavba stanu, odhad vzdálenosti, hod míčkem, plížení, 
lanová lávka, vázání uzlů, orientace mapy, azimutové úseky, určování dřevin, turistických a topografických 
značek, poznávání kulturních památek a přírodních zajímavostí. Měří se čas strávený na trati a za nesprávně 
splněné úkoly jsou trestné minuty, které se připočítávají k času. Všechny kategorie běhají jako jednotlivci. 
V krajských kolech může startovat ve dvoučlenných hlídkách tzv. "Přípravka" bez rozdílu věku a pohlaví a dítě s 
doprovodem. Turistické závody probíhají systematicky po celý rok mimo zimu a závodí se na mnoha 
výkonnostních úrovních. 

 
Turistický závod je součástí projektu Českého olympijského výboru - 
Česko sportuje. 

V našem kraji začínají každoročně třemi otevřenými koly krajského 
poháru, z nichž jedno kolo je zároveň krajské mistrovství. Z těchto závodů se 
postupuje do Českého poháru (3 závody), následně na Mistrovství ČR a 
Mezinárodní mistrovství.  

V Moravskoslezském kraji je několik závodnických center, která nejenže mají závodníky, dosahující met 
nejvyšších, ale mají i pořadatele schopné uspořádat i nejnáročnější turistický závod na dobré úrovni. A stále je 
plněn náš závazek, že každoročně uspořádáme v Moravskoslezském kraji nejméně jeden závod Českého 
poháru, příp. vyšší závod. V roce 2016 naši pořadatelé uspořádali: 

 2. závod Českého poháru ve Frýdku - Místku, 14. 5. 2016 
 Mistrovství ČR Supersprint TZ ve Frýdku - Místku, 14. 5. 2016 

V kraji působí Rada závodů, jako sekce Krajské rady Asociace TOM. 
  
Závody Moravskoslezského krajského poháru (16. ročník): 

 KRAJSKÝ POHÁR, Sviadnov okr. F-M, 24. 10. 2015 (TOM Tuláci Frýdek - Místek) 
 KRAJSKÝ POHÁR, Orlová, 2. 4. 2016 (pořádal KČT Orlová,  KSVČ Juventus Karviná) 
 MISTROVSTVÍ MS KRAJE, Bílovec, 16. 4. 2016 (pořádal TOM Nezmaři Bílovec) 

V poháru oddílů se umístili: 
Poř. Bílý pohár (žákovský) body Červený pohár (dorost a dospělí) Body 

1. TOM 1310 Divočáci Frýdlant 976,2 KČT Orlová 975,4 
2. KČT Orlová 968,6 TOM Nezmaři Bílovec 973 
3. TOM Nezmaři Bílovec 911,8 TOM Tuláci F-M 972,1 

Ve všech závodech startovalo celkem 428 závodníků, pracovalo 139 rozhodčích a organizátorů. 
Do vyšších kol závodu si zajistili postup z Moravskoslezského kraje 115 závodníků. 
 
V ČESKÉM POHÁRU se umístily naše oddíly (v rámci celé ČR): 
Poř. Bílý pohár (žákovský) Body Poř. Červený pohár (dorost a dospělí) Body 

2. KČT Orlová 1386,3 2. TOM Tuláci F – M 1413,1 
3. TOM Tuláci Fr.Místek 1341,2 4. TOM Divočáci Frýdlant 1379,5 
4. TOM Divočáci Frýdlant 1316,1 5. KČT Orlová 1378,7 
5. TOM Nezmaři Bílovec 1300,0 7. TOM Nezmaři Bílovec 1297,3 

Umístění v Českém poháru: 5x první místo, 8x druhé místo a 3x třetí místo. 
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Na MISTROVSTVÍ ČR, které se konalo 4. 6. 2016 v Suchdol nad Lužnicí, titul Mistrů ČR získali: 
 Hana Gabzdylová, KČT Orlová (kategorie Starší žákyně) 
 Barbora Macurová, TOM Divočáci Frýdlant (kategorie Starší dorostenky) 
 Viktor Maťaťa, TOM Tuláci Frýdek -  Místek, (kategorie muži A) 

Ze 14 kategorií se tak naši závodníci umístili 3x na prvním místě, 12 dalších našich závodníků skončilo na 
medailovém místě. 
 
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ se konalo 17. 9. 2016 v Nesluše - SR, titul Mezinárodních mistrů získali: 

 Hana Gabzdylová, KČT Orlová (kategorie Starší žákyně) 
 Barbora Macurová, TOM Divočáci Frýdlant (kategorie Starší dorostenky) 
 Viktor Maťaťa, TOM Tuláci Frýdek -  Místek, (kategorie muži A) 

Ze 14 kategorií se naši závodníci 3x umístili na prvním místě a získali 9 dalších medailových umístění. Závod 
poznamenal liják během závodu a bouřka. Běh pod vedením za bouřky a lijáku naštěstí všichni závodníci 
zdravotně ustáli, nikoliv však slovenské průkazy, čehož je důkazem 67 diskvalifikací.(44 v české reprezentaci).  
 
Na Mistrovství ČR – SUPERSPRINT TZ, které se konalo 14. 5. 2016 ve Frýdku - Místku , získali titul Mistrů 
ČR: 

 Daniel Klos, KČT Orlová (kategorie Žáci) 
 Pavla Skotnicová, TOM Divočáci Frýdlant (kategorie Ženy) 

Ze 4 kategorií se naši závodníci 2x umístili na prvním místě a získali 7 dalších medailové umístění 
 
Na MISTROVSTVÍ ČR – STÍHACÍ ZÁVOD, který se konal 4. 6. 2016 v Suchdol nad Lužnicí, titul Mistrů ČR 
získali: 

 Barbora Macurová, TOM Divočáci Frýdlant (kategorie Dorostenky) 
 Viktor Maťaťa, TOM Tuláci Frýdek -  Místek, (kategorie muži A) 

Ze 6 kategorií se naši závodníci 2x umístili na prvním místě a získali 3 dalších medailové umístění 
 

Na MISTROVSTVÍ ČR - ŠTAFETY, které se konalo 24. 9. 2016 v Sudoměřicích u Tábora, získali umístění: 
3. místo TOM Tuláci Frýdek -  Místek, (kategorie Štafety žákyně) 
1. místo TOM Tuláci Frýdek -  Místek 1, (kategorie Štafety Muži) 
2. místo TOM Tuláci Frýdek -  Místek 2, (kategorie Štafety Muži) 
 

Na MISTROVSTVÍ ČR - SMÍŠENÉ DVOJICE, které se konalo 1. 10. 2016 v Plasech, jsme nezískali titul 
Mistrů ČR: 
ve 3 kategorií naši závodníci 1x umístili na třetím místě. 

5. 35. sraz TOM – 30. 6. – 7. 7. 2016 Frýdlant nad Ostravicí 
35. sraz TOM, který je zároveň srazem slovenských tomíků. Organizátoři z Moravskoslezské rady A-TOM a 
oddílu Divočáci Frýdlant připravili pro účastníky výlety do Příbora, na Hukvaldy, do Štramberku a na další 
zajímavá místa.  
 

6. Účast na akcích KČT 
Oddíly TOM se pravidelně účastní akcí oblasti i ústředních akcí KČT. V roce 2016 jsme se účastnili: 

26 – 28.8. Zakončení akce EURORANDO 2016 – Dlouhé Stráně  
8 – 18.8.  EURORANDO 2016 – Švédsko 

17. – 20. 11. Poslední puchýř Lázně Bělohrad 

7. Účast na ústředních akcích tomíků 
Naše oddíly se pravidelně účastní také ústředních akcí Asociace TOM. V roce 2016 to byly: 

13. – 15. 5. 22. Železný tomík v Litoměřicích (TOM Čmoudík, KADAO, Maracaibo) 
4.6. Oslava 25 narozenin Asociace TOM 

30. 6. – 7. 7. 35. Letní sraz TOM, Frýdlant nad Ostravicí 
19. – 26. 8.  Česká táborová škola, Sloup 
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8. Vzájemné akce oddílů 
Nejcennější aktivitou tomíků jsou společné akce, které pořádají samy oddíly pro ostatní oddíly a pro 

veřejnost. 
Přehled akcí oddílů v roce 2016: 

5 3.  18. ročník Festival Harryho Moučky, Ostrava – Přívoz (TOM BVÚ) 
11 4.  23. ročník Sylvaťácký jarní braňák, Ostrava – Výškovice (TOM Sylvatik Ostr.) 
18.4. 16. ročník Otvírání Ondřejnických studánek (TOM Divočáci) 
24. 4.  19. ročník Lagori cup, Ostrava – Výškovice (TOM Čmoudík) 

4. 6.  17. ročník Kuličkiáda, Ostrava (TOM Hogan) 
4. 6.  13. ročník Hlučínský pasák (TOM Zálesáci Hlučín) 

1. – 2. 10.  67. ročník Podzimní sraz, Bítovský mlýn (TOM BVÚ Ostrava) 
22. 10.  16. ročník Drakiáda, Moravská Ostrava (TOM Hogan) 
17. 11.  16. ročník Vzpomínka na Karla Líbu, Ostrava – Přívoz (TOM BVÚ Ostrava) 
26. 11.  19. ročník Turnaj Ringo, Moravská Ostrava (TOM K.T.O.) 
17. 12.  24. ročník Vánoční orientační závod družin + Rogaining, Bělský les (TOM Čmoudík) 

9. Mezinárodní činnost tomíků 
Tomíci v Moravskoslezském kraji vyvíjejí aktivní zahraniční činnost. Vzájemnou spolupráci mají 

navázánu s mladými turisty ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska a Chorvatska. Oddíly se zúčastňují řady 
zahraničních srazů a setkání. V roce 2016 to bylo: 

6. – 12. 7. 46. ročník Stretnutie TOM, Veľký Meder, (zájezd pořádala KR A-TOM) 

4 – 28.9  Letní sraz rakouské turistické mládeže v Mauterndorfu 

7 – 10.10  Návštěva přátel z ÖTK Jugend  v MS kraji 

  

10. Školení a semináře 
Vzdělávání vedoucích a mládeže je jednou z priorit Krajské rady Asociace TOM. V roce 2016 jsme 

pořádali: 
6. – 8. 5. Školení INKU – instruktoři, Polana (Rada vzdělávání) 

20. – 22. 5.  Školení hlavních vedoucích táborů, Bystřice p. Host. (Rada vzdělávání) 
3. – 5. 6. Školení hlavních vedoucích táborů, Dědov (Rada vzdělávání) 

10. – 12. 6. Školení vedoucí a lana, Dědov (Rada vzdělávání) 
26.10. – 30. 16.  Zážitkový kurz, Pacov (KR A-TOM) 

 Školení zajišťujeme vlastním lektorským sborem, ve kterém jsou Stanislav Prais (předseda Rady 
vzdělávání Asociace TOM), Jakub Glas a Katka Fiurášková. 
  

11. Internetové stránky KR TOM a zpravodaj TOM-MY 
Webové stránky KR www.tomici-msk.cz informují oddíly o připravovaných akcích, jsou zde umístěny 

též informace o proběhlých akcích včetně fotodokumentace. Bohužel se nedaří aktualizovat stránku tak rychle, 
jak nabíhají nové akce a další informace. 

 

12. Spolupráce s RADAMOK – Radou dětí a mládeže Moravskoslezského 
kraje 
RADAMOK je pořadatelem řady akcí pro dětské oddíly. V roce 2016 jsme se účastnili akcí: 

30. 4.  Trefa, Orlová Lazy 
20. – 21. 5.  BAMBIFEST, Ostrava – Bělský les 

RADAMOK má nyní v pronájmu novou základnu pro dětské kolektivy v Kopřivnici – na Janíkově sedle. 
Základnu je po komplexní přestavbě a je to další možnost ubytování pro naše oddíly. 
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13. TZ Kraví dvůr – Borovníky 
Krajská rada Asociace TOM zakoupila v roce 2014 chatu na Bobrovníkách u řeky Opavy (aneb v 

Kravím dole), kterou léta využívali skauti. V roce 2016 se pokračovalo v nutných opravách a v částečné 
rekonstrukci tak, aby ji mohly oddíly využívat aspoň k víkendovým pobytům. Správcem základny správce 
základny je Jura Kinďura, vedoucí TOM Orion Hlučín,  
Největší zásluhu na obnově chaty mají oddíly TOM Orion Hlučín a TOM Zálesák Hlučín. Pro rok 2017 chceme 
podávat investiční projekt na MŠMT, na celkovou rekonstrukci základny. 
 

14. Tomíci uklízejí a pomáhají značit 
Oddíly TOM nejenom jezdí do přírody, ale aktivně se podílejí na úklidu a zvelebování oblíbených tras.  

28. 4. Úklid haldy Ema  
22. 4. Den Země – TOM Vlci Bílovec 
9. 10. Úklid a brigáda na Polaně – TOM Sylvatik 
16.10. Projekt 72 hodin – TOM Maracaibo 

 
Zpracovali Stanislav Prais a Hana Mocňáková 
V Ostravě 1. 2. 2017 
 
 
 
Příloha č. 2 
      
Zhodnocení práce Programové rady a sekcí - 2016 
 
Programová rada (PR) KČT oblasti Moravskoslezské: 
Schůzky: 
27. 2. 2016     Výroční konference KČT oblasti Moravskoslezské 
26. 11. 2016   Aktiv PR oblasti MS, Společenský dům Horní Datyně (Ostrava) 
 
Dlouhodobé úkoly, které plynou z programu KČT v dalších letech: 
 
• Dokončení výstavby Bezručovy chaty KČT na Lysé hoře,  
• Péče o objekty KČT v MS oblasti (Prašivá, Skalka, Ostrý) 
• Víceleté seriály tur. akcí v oblasti (VSV, MS vrcholy, Beskydský Mont Blanc, 200 let 
Muzejnictví, Dvoustovka, Jubilea turistiky, Toulavý kočárek, event. další)  
• Vlastní turistické akce pořádané odbory KČT, event. sekcemi 
• Získávání a doplňování rad a sekcí novými, aktivními členy 
 
OBLASTNÍ HLAVNÍ AKCE KČT  - 2016: 
 
Mezinárodní a XV. český letní sraz turistů, Beskydy - Lysá hora 
Ostravice  30.6. – 3.7.2016 
 
 
Dlouhodobé seriály: 
• Novoroční čtyřlístek – seriál 14 akcí v MS kraji, 30. 12. 2015 – 17. 1. 2016 
• Seriál akcí “Vystup na svůj vrchol“ (VSV) sbírka k podpoře dokončení výstavby 
Bezručovy chaty KČT na Lysé hoře. 
• Eurorando, ukončení v ČR (Jeseníky, Dlouhé stráně 27.8.), vyvrcholení (Švédsko 
9/2016) 
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• Dvoustovka při tur. akcích 
• Seriál akcí Moravskoslezské vrcholy/2016-setkání na vrcholu 
• Seriál akcí Beskydský Mont Blanc 
• 200 let Muzejnictví – dílčí akce: Putování po MS pomezí, Ostravice, při MLST 
 
Významné oblastní akce: (Tučně psané – zároveň významné akce KČT celostátní) 
*14 akcí, Novoroční čtyřlístek 30.12. – 17.1.2016, odbory KČT 
*9. – 10.1., 40. roč. lyžařský přejezdu Nejvyššími vrcholy Beskyd, Sekce lyž. tur. 
*30.4., 40. roč. Pochod a cyklojízda osvobození, KČT Hor. Lhota 
*1.5., 30. roč. Okolo Václavovic a cyklojízda Slezská brána, KČT Hor. Datyně 
*21.5., 45. roč. Palackého stezkou, KČT Hodslavice 
*30.6.-3.7. Mezinárodní a XV. český letní sraz turistů, Ostravice, KČT oblast MS 
*17.9., 40. roč. Janáčkovy chodníčky, KČT Příbor 
*17.9., 40. roč. Za krásami podzimu, KČT Bohumín 
*28.9., Jubilea beskyd. chat, Slezské Beskydy-zapomenuté chaty, Filipka, Sekce historie 
*9.-11.12., 50 roč. Zimní táboření Klondyke, Slavíč, Kalužný, KČT  Horní Datyně     
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE – výběr akcí partnerských spolků 
 
Klub slovenských turistov (KST), Region. rada KST Čadca 
Polskie towarzystwo turystyczno-krajoznawcze (PTTK) 
Polskie towarzystwo turystyczno-sportove v RC (PTTS) 
 
Podrobný seznam dílčích akcí byl uveden v Kalendáři akcí KČT 2016, oblasti MS 
 
SEKCE PROGRAMOVÉ RADY 
Sekce pěší turistiky (S PT) Josef Drozdek, Anna Wernerová 
• Kompletní agenda k akcím seriálu „Vystup na svůj vrchol“- sbírka na Lysou h. – 
vytipované akce (s razítkem) a poř. odbory. (Husák, Vonzino) 
• Zajistit kvalitu akcí zařazených v MS obl. do Euroranda, TTO Eurorando (Drozdek) 
• Ve spolupráci s pořadateli a SZ Muzeem Opava dílčí akce k: 200 let Muzejnictví - 
Putování po moravsko-slezském pomezí, Ostravice, srub P.B. (Sládek) 
•  Kompletní agenda k seriálu: Dvoustovka (Drozdek) 
 
Přehled vybraných částek v akci „Vystup na svůj vrchol“ za jednotlivé odbory je uveden v 
samostatné příloze. 
 
Hodnocení sekce v samostatné příloze. (Přílohu od Pepy Drozdka nemám,  poslal ti něco? 
Pokud ne tak ten řádek smaž.) 
 
Sekce lyžařské turistiky (S LT) Radovan Holub 
• Seriál Novoročních čtyřlístků v MS kraji, prosinec 2015/leden 2016 (Sládek) 
• 40. roč., Lyžařský přejezd nejvyššími vrcholy Beskyd, 9. – 10. 1.16 (Klega) 
• Akce k Mezinárodnímu zimnímu srazu turistů, Miedzigorze, Polsko (sekce LT) 
• 50. roč., Zimní táboření Klondyke, Beskydy - Slavíč, Kalužný (Sládek) 
 
Zpráva o činnosti sekce nebyla dodána, bylo provedeno ústní hodnocení činnosti sekce na 
programové radě. 
 
Sekce cykloturistiky (S CT)  Jan Břuska 
• Putování za poznáním vlasti – Jižní Čechy, červenec 2016 
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• Účast na cykloakcích v Polsku (duben) a na Slovensku (srpen) 
• Osvěta a propagace cykloturistických soutěží                           
Z důvodu dlouhodobé nemoci vedoucího sekce se akce sekce neuskutečnily. Nenašel se 
žádný náhradní organizátor. Bylo dohodnuto, že na další 2 roky zastoupí Jana Břusku ve 
funkci předsedy sekce cykloturistiky Oleg Jánský z KČT, odbor Hodslavice, tel.: 604 333 358  
email: lesek.jansky@seznam.cz  
 
Sekce vodní turistiky (S VT), Miroslava Górecká                   
• Vydání a prezentace „Přehledu vypouštění vod“ z přehrad v r. 2016 v MS kraji 
• Využití nové loděnice na Ostravici u Slezskoostravského hradu 
Přehled vypouštění vod z přehrad nebyl předán, stále probíhá rekonstrukce hráze na 
přehradě Šance a je snížený stav vody. Loděnici pod hradem provozuje na základě smlouvy 
o pronájmu s městem Ostrava, které je majitelem, spolek Loděnice pod hradem. Objekt má 
velký potenciál. Zatím tam působí několik vodáckých spolků. Předpokládá se větší využití 
objektu. Problémem je financování provozu loděnice. Webové stránky loděnice jsou: 
www.lodenicepodhradem.cz   
 
Sekce vysokohorské turistiky (S VHT) Václav Pokorný 
• Minimum VHT a aktiv,  Kružberk, 
• Kompletní agenda k seriálu akcí: „Moravskoslezské vrcholy“ v roce 2016 formou – 
Setkání na vrcholu (Drozdek) 
Předseda sekce je ve funkci nový, cvičné skály na Kružberku nezná. Byl proveden nácvik 
technik VHT na Tatrance ve dnech 16.-17.4.2016 a výjezd na nácvik ferrat na Rax a 
Hohewand ve dnech 16.-18.9.2016 s výstupem na Heukuppe. 
Pro rok 2017 chystá sekce kurz pohybu na sněžnicích ve dnech 11.-12.3.2017, nácvik 
technik VHT ve dnech 29.-30.4.2017 a zájezd na ferraty s nácvikem na ledovci Dachstein v 
pravděpodobném termínu 22.-28.9.2017 
Byly předány oboustranné kontakty mezi panem Pokorným a vedením ústřední sekce VHT. 
 
Sekce ochrany přírody (S OP)   Jan Blizňák (CHKO Beskydy  
• Aktiv: Ochrana přírody, povinnosti pořadatelů tur. akcí, CHKO Beskydy- podzim 2016, 
akce se neuskutečnila, zpráva o činnosti sekce nebyla dodána. 
 
Sekce historie (vlastivědná)  (S H) Jan Sládek 
• Uvedení osobnosti do Síně slávy české turistiky na  konfer. KČT, J.E.Ježíšek 
• Pokračování „2. desetiletého kolečka“ oslav jubileí  beskydských turistických chat 
Slezské Beskydy-zapomenuté chaty, 28.9.2016 + zájezd seniorů, + vydání sborníku historie 
KČT (sborník nebyl vydán)                                                                                                   
• Údržba info. místa KČT v MS kraji – Slezskoostravský hrad, nyní mimo provoz 
(vizualizační panel jsme dočasně zrušili).                
Hodnocení sekce v samostatné příloze.                                                                      
 
Sekce rodinné turistiky (S RT)  neobsazena-doplnit                                              
• Otevírání Ondřejnických studánek, Frýdlant, Ondřejník, 2016 
• Pokračování seriálu akcí "Za dvanácti měsíčky", Horní Lhota, 2016 
• Toulavý kočárek, propagovat mezi pořadateli                    
 
Sekce zdravotně postižených turistů (S ZdP) Ludmila Grossmanová, František Dvouletý                        
• Sraz ZdP turistů, oblastní a celostátní, Beskydy - Morávka, 22.9. – 25.9.2016                               
Hodnocení sekce v samostatné příloze. 
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Sekce moto (S M)   neobsazena-doplnit                                                                  
• Mototuristická akce v MS oblasti, kontakt s KČT autoturistika Rožnov                                            
 
Sekce IVV a OTO (S IVV) sport pro všechny a oblastní turistické odznaky   Jitka Musilová                      
• Trasy, okruhy IVV v MS kraji – přehled, propagace 
• Přehled OTO a TTO v MS kraji, nabídka veřejnosti 
Hodnocení sekce v samostatné příloze. 
 
Sekce hipoturistiky (S HIP)   Alice Hovjacká                                                        
• Představení možností turistiky na koni vč. provedení 
Zpráva o činnosti sekce nebyla dodána. 
                                                       
Sekce speleoturistiky (S spe)   neustavena                                                             
                                                                                                               
„Mimo“ PR:  
Sekce výkonnostní (Josef Čigelský)                                         
Sekce metodická (Stanislav Prais) 
                                                 ----------------------------------------- 
 
Předpokladem účinné práce sekcí je úzká spolupráce jejich předsedů (zástupců) s 
příslušnými sekcemi při ústředí KČT. 
Při výše uvedených akcích se předpokládá pomoc sekce pořadatelům akcí, tak aby byly 
připraveny jako vzorové. 
Zároveň se při určených turistických akcích předpokládá aktiv patřičných  sekcí na kterém se 
mohou zúčastnit zájemci o daný druh turistiky, získat informace a seznámit se s 
problematikou přesunu a  práce sekce. 
Ctěným předsedům sekcí a jejich aktivním členům se doporučuje zpracování podrobného 
plánu a doplňování sekcí novými zájemci o práci.  
Fin. prostředky budou čerpat pouze sekce, které předloží svůj roční plán a rozpočet. 
 
Zpracoval, informace: listopad 2016 
Mgr. Jan Sládek, tel.: 776 126 091,  e-mail: kct.sladek@quick.cz  
Zbyněk Husák, tel.:  736 606 977,  e-mail: zbynekhus@mail.cz  
  
Zpracoval: Zbyněk Husák 
 
 
 
 
Zpráva sekce IVV Programové rady KČT oblasti MS za r.2016 
 
Sekce pracovala ve složení : J.Musilová, A.Wernerová,H.Schenker. 
Schůzky sekce se konaly : 26.3.2016, 30.6.2016, 18.11.2016 
Program schůzek se týkal nových zpráv sekce IVV Programové rady KČT. Zprávy jsou 
zasílány elektronicky a po schůzkách byly zaslány i OKČT naší oblasti prostřednictvím 
sekretariátu KČT MS oblasti. 
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Nejdůležitější zprávy: 
1.Využití Kalendáře IVV – Evropa , bylo rozhodnuto, že nabíhající akce IVV – Evropa 
budou propagovány ve zprávách KČT MS oblasti v dostatečném předstihu. 
2.Sekce IVV zajistila razítka IVV pro pěší a cykloturistiku na zahájení Mezinárodního 
letního srazu turistů a XV.českého letního stazu turistů 2016 na Ostravici, 30.6.2016 – 
3.7.2016. Razítka si vyzvedlo 56 turistů pěších z Čech a Slovenska,dále 4 cykloturisti. 
Akce se zúčastnili i členové  IVV ÚK KČT, manž.Němcovi a K.Zezulová, kteří vydávali 
diplomy za splnění podmínek odznaků IVV pěší a cyklo. 
3.Zprávy z Ústřední komise  IVV číslo 34, 35 a 36 byly předány předsedovi oblasti 
ing.Boháčovi  ke zveřejnění odborům KČT naší oblasti. 
4.Členové sekce IVV projednali postup propagace účasti  na Olympiádě IVV v r.2017 v 
Koblenzi , navrhli , jako tlumočníka pro skupinu českých turistů, H.Schenkera z naší oblasti. 
Dodatečně ze zpráv komise IVV Ú KČT jsme se dozvěděli, že autobusový zájezd na tuto akci 
povede paní R.Strauftauová. Navíc na akci Poslední puchýř byla uveřejněna výzva, že 
zbývají jen poslední místa v obsazení autobusu. Členové sekce zjistí podmínky pro 
přihlášení zájemců o účast na Olympiádě a s výsledkem seznámí turisty z naší oblasti 
prostřednictvím sekretariátu MS oblasti. 
5.Další lednové schůze ( leden 2017) komise IVV Ú KČT se zúčastnila J.Musilová 
6. Seznam OTO a TTO najdou zájemci o plnění podmínek na : www.kct.cz/cms/sekce - 
výkonnostní - turistiky. Nové OTO,okružní městské trasy a TTO bývají zveřejňovány i ve 
Zprávách ÚV KČT v časopise Turista. 
 
Za sekci IVV podala zprávu J.Musilová, předsedkyně sekce IVV        
     
 

 
Historie beskydské turistiky - Síň slávy české turistiky 2016 
 
Rok 2016 přinesl významná turistická jubilea:  
 
Do Síně slávy české turistiky jsme uvedli turistu v kněžské sutaně Jana Evangelistu 
Ježíška (*1844, +1897). Diplom o jeho uvedení převzal na konferenci v Praze, současný 
farář Římskokatolické farnosti v Domaslavicích Mgr. Jan Vecheta. Jeho předchůdce 
provozoval a propagoval turistiku v Beskydech ještě před vznikem KČT, ne náhodou je zván 
„Otcem české turistiky na Těšínsku“. 
 
200 let Muzejnictví bylo připomenuto akcí: „Putování po Moravsko-slezském pomezí“,  
jako součásti Mezinárodního srazu turistů na Ostravici. Do cíle k prohlídce srubu Petra 
Bezruče na Ostravici dorazilo přes 100 účastníků. V roce 2017 dílčí akce tohoto seriálu 
povede pro cykloturisty po nové cyklostezce podél řeky Ostravice, tudíž logicky po historické 
hranici Moravy a Slezska. Akce dostala název: „Cyklojízda Radegast“. 
 
Oslava jubileí beskydských chat pokračovala vzpomínkou na „Zapomenuté chaty 
Slezských Beskyd“. Odlehlé Jablunkovsko má na co navazovat. Zaniklé chaty: Halamovku, 
Plenisko, Lomosíkovu i další, nahrazují nové turistické chaty: Filipka, Hrádek, Loučka…. 
Spolupráce se Sdružením obcí Jablunkovska slibuje další rozvoj turistických možností. 
Senioří i ZdP turisté při autobusových zájezdech vše bedlivě sledují. Podrobnější článek byl 
zveřejněn v časopise Turista č. 3/2016 
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*Významným jubileem byl 50. ročník zimního táboření Klondyke v Beskydech, pořádané 
odborem KČT Horní Datyně. Postupně po 10 letech na Smrku, Travném, Ropici, Slavíči, 
letos po 50. na Kalužném (9.-11.12.2016). Přivítat paní Zimu přijšly stovky turistů a ti zdatní 
absolvovali noc v zimní přírodě. Padesátiletá tradice byla připomenuta oceněním zakladatelů, 
organizátorů, tradičních účastníků a příznivců v Kulturním domě v Horních Datyních 
26.11.2016. 
 
Z popela vstala vzpomínka na členy odboru KČST Moravská Ostrava, kteří vybudovali ve 
Vysokých Tatrách na konci 30. let vysokohorský chodník, který byl pojmenován „Ostravská 
stezka“. Klub slovenských turistov ve spolupráci se Slovenským rozhlasem vzpomenuli 
přímo ve Starém Smokovci 80 let od těchto událostí. Rádi jsme jim poskytli informace, které 
chyběly. Při této příležitosti vzpomeňme jediné jméno: Ing. Vojtěch Houdek. Jsme ve 
spojení s jeho potomky. Podaří se připravit jeho uvedení do Síně slávy české turistiky v roce 
2017. Jaký byl projekt této cesty? Odkud kam směřovala?  Co se stihlo postavit? Co z ní 
zůstalo? Inu přijďte mezi nás do sekce historie turistiky! 
Pomoc při pátrání po historii objektů – chat, rozhleden apod., akcí i osobností nutně 
potřebujeme. 
Těšíme se na turistická jubilea roku 2017! 
 
Mgr. Jan Sládek, prosinec 2016 
předseda sekce historie KČT oblast Moravskoslezská a předseda Rady Síně slávy české turistiky KČT. 
Zájemci o práci Sekce historie turistiky (oblasti Moravskoslezské) kontakt: tf:: 776126091, 736754659,  
e-mail: kct.sladek@quick.cz 
 
 
Sekce pěší turistiky  

Přehled sbírky sekce pěší turistiky v rámci akcí 
Vystup na svůj vrchol 2016 

 
Odbor KČT částka 

KČT Nová huť Ostrava 5 140,00 Kč 

KČT SK-ZdP Ostrava 2 550,00 Kč 

KČT Krnov 1 110,00 Kč 

KČT TJ VP Frýdek-Místek 820,00 Kč 

KČT ZdP Odry 1 550,00 Kč 

KČT SSK Vítkovice 210,00 Kč 

KČT Kopřivnice 70,00 Kč 

KČT Horní Lhota 270,00 Kč 

KČT Horní Datyně 310,00 Kč 

1.MLST  Ostravice 760,00 Kč 

KČT ZdP Bohumín 500,00 Kč 

KČT Brušperk 660,00 Kč 

Celkem 13 950,00 Kč 
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Poznámka – tabulka byla zpracována z dostupných zdrojů na oblasti, v Praze a dle 
zaslaných hlášení z odborů. Všem za drobný obnos (10,- Kč za razítko do záznamníku VSV) 
je třeba poděkovat – podle všeho i touto drobnou částkou přispělo takřka 1400 turistů na 
akcích VSV v roce 2016.. 
 
Zpracoval: Zbyněk Husák, leden 2017 

 
                                                           
ZHODNOCENÍ TURISTICKÉHO ROKU 2016  ZA SEKCI KČT-ZdP: 
 
Nejprve několik obecných informací : 
KČT - Sekce zdravotně postižených sdružuje 7 odborů ZdP v současné době pouze z 
Moravských krajů, když 4 odbory pracují na území MSK kraje  
2 v Olomouckém a 1 v Jihomoravském kraji.  Členská základna v průběhu roku čítala 169 
členů. Ve všech odborech proběhly na přelomu let 2015/2016 výroční členské schůze 
spojené s výběrem příspěvků. 
 
Schůzky výboru sekce se v letošním roce nekonaly - provozní záležitosti sekce jsme řešili 
formou e-mailové korespondence a při setkáních  
na vícedenních akcích.      
CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ A JEJICH ČINNOSTI V R.2016  
 
KČT Dobrý hospodář Olomouc - odbor ZdP 
6 členů, předseda: Drahomír Šeuer 
15.06.16               -  Sluňákov  - setkání ZdP turistů Olomouckého kraje 
08.12.16               -  Olomouc  - připraven 11. ročník akce Zimní Olomouc 
14.07.-17.07.16  -  organizace akce "12.Lázeňskými chodníčky" a  
                                  "7.Memoriál Anežky Stachové" ve Vel. Losinách 
                                  (účast cca 30 osob ze všech odborů ZdP) 
Členové odboru se zúčastňují oblastních srazů ZdP turistů i dalších akcí, pořádaných KČT a 
ostatními odbory ZdP  
 
SK KČT ZdP Elán Opava 
8 členů, předseda: Miroslav Patzelt  
malý odbor,  uspořádal v probíhajícím roce tyto akce : 
16.04.16  -  11.  Elánská "25" speciál 
01.10.16  -  10.  Po nedokončené trati 
05.11.16  -     2.  Barevný podzim 
5 členů se zúčastnilo 36. Oblastního srazu ZdP turistů MSK kraje konaného v září 2016 v 
penzionu U přehrady v obci Morávka. 
                                                              
KČT ZdP Zábřeh na Moravě  
37 členů, předseda: Jaroslav Kainar 
aktivní odbor ZdP z Olomouckého kraje, zorganizovali více než 25 jedno- denních  
turistických vycházek a v r.  2016 byli pořadateli 13. Oblastního srazu ZdP turistů 
Olomouckého kraje, který se konal v Čekyni u Přerova ve dnech 20.-22.5.16 a kterého 
se zúčastnili i členové z ostatních odborů ZdP.   
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SK KČT ZdP Brněnský Plazivec 
28 členů,  předseda: Ivana Miklicová 
aktivní odbor, dobře si vedou v pořádání vícedenních akcí : 
17.-20.03.16  -  4. Zimní celostátní sraz ZdP turistů           účast 45 osob 
                             Žďár nad Sázavou  
10.-12.06.16  -  15. Oblastní sraz ZdP turistů JM kraje      účast 50 osob 
      Ivančice 
23.-30.07.16  -   Týden turistiky v Tatrách                             účast 21 osoba  
                             Mengusovce   
07.-09.10.16  -   8. Putování za burčákem                             účast 38 osob 
                             Milotice 
02.04.16         -   8. Jarní vinohrady                                        účast 14 osob 
                             Hovorany 
20.08.16         -   6. Kolem Brna                                              účast 17 osob 
                             Brno 
Aktivně se zúčastňují akcí ostatních odborů sekce ZdP. 
 
SK KČT ZdP turistů Ostrava   
43 členů, předseda: František Dvouletý 
v roce 2016 se zaměřili především na jednodenní akce : 
12.03.16  - 15. Sněženková vycházka                                     účast 17 turistů 
                    Studénka - Poodří 
07.05.16  - 13.  Za krásami Prajzské                                       účast  7 turistů 
                    Hlučín                                                  
28.05.16  -  10. Překvapení v Hranicích                           účast 22 turistů 
                      Hranice na Moravě 
23.07.16  -   2. Landek                                                     účast  8 turistů 
                      Hornické muzeum Landek Petřkovice   
06.08.16  -   5. Wiendrovka po Šlansku                           účast  4 turisté   
                      Kozinec 
03.09.16  -   10. Toulání Přerovem                                  účast  3 turisté 
                      Přerov 
22.10.16  -   14. Podzimní putování Poodřím                  účast  4 turisté 
                      Studénka 
Zúčastňovali se jedno i vícedenních akcí ostatních odborů KČT ZdP.  
 
KČT ZdP Odry 
25 členů, předseda:  Arnold Kubínek 
09.01.16        -  Vycházka do Tošovic,  
                           odpoledne členská schůze                       účast  20 osob 
20.02.16        -  9. Běžky nebo pěšky 
                          Dobešov                                                    účast  44 osoby 
23.04.16        -  9. Suchdol suchou nohou 
                          Suchdol nad Odrou                                   účast  16 osob 
14.05.16        -  4. Svatodušní vycházka spojená se smaženicí 
                           Odry                                                          účast 26 osob 
23.9.-             - 36. Oblastní sraz ZdP turistů MSK kraje v obci Morávka  
-25.9.16           úspěšný sraz s  turistikou okolo Frýdku,  v Beskydech, pro       
                          méně chodící v Podbeskydí - účast 60 ze všech odborů ZdP 
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Odbor KČT ZdP Odry úzce spolupracuje se Spolkem zdravotně postižených Odry, který 
odboru pouze za provozní náklady poskytuje klubovnu jak ke schůzové činnosti, tak jako 
základnu a výchozí místo při organizaci turistických akcí. Vzájemná ppdpora a účast na 
akcích je samozřejmostí.     
19.-24.8.16 - se 9 členů oderského odboru ZdP turistiky zúčastnilo zájezdu,               
pořádaného Spolkem zdravotně postižených Odry za poznáním Severních Čech - konkrétně 
Jablonce nad Nisou a okolí. 
V r. 2016 odvedl odbor 1550 Kć  ve prospěch dostavby chaty na Lysé hoře. 
                                                             
Na základě požadavku členů se v minulém týdnu povedlo zorganizovat účast členů KČT ZdP 
na Posledním puchýři v Lázních Bělohrad, kde se formou hromadné výpravy zúčastnilo 23 
členů a  samostatně 9 členů KČT ZdP.     
Stejným způsobem nyní zajišťuji účast na Zimním srazu KČT v Domažlicích, kde zatím 
eviduji 29 zájemců do hromadné výpravy a 6 účastníků, kteří pojedou po vlastní ose.  
 
Za sebe mám ještě jeden postřeh. Když jsem v březnu tohoto roku byla na celostátní 
konferenci KČT v Praze zaznělo tam v jednom z příspěvků, že se sekcí KČT ZdP jsou 
problémy. Docela mne to mrzelo - já bych to až tak nevnímala. Jak jste tady z výčtu činností  
slyšeli, sekce KČT ZdP a její odbory žijí, jsou činné a přes mnohá zdravotní omezení jsou 
docela aktivní. Možná je potíž v tom, že svou činnost neumíme příliš prodat. 
  
Můj příspěvek se blíží k závěru a myslím si, že nyní je tu někde trošku nervozní Eliška 
Tomaštíková, protože jsem se dosud nezmínila o bohumínském odboru ZdP. Vzhledem k 
jejich nezdolné aktivitě jsem zhodnocení jejich práce nechala jako sladký bonbonek na konec 
a abych si to poněkud zjednodušila, použila přímo slova předsedkyně tohoto 22 členného 
odboru p. Elišky Tomaštíkové :  
 
KČT ZdP Bohumín 
Protože pořádáme jednodenní vycházky každý čtvrtek za každého počasí /i kdyby trakaře 
padaly/ a občas jezdíme za kamarády do jiných destinací na jejich akce i o sobotách a 
víkendech, podařilo se nám tedy v průběhu roku 2016 uskutečnit na 60 akcí. V průměru se 
vždy zúčastnilo 10 až 15 turistů, na každé vycházce ušlapeme  vždy 10 až 15 km. 
 
Zúčastnili několika srazů a vícedenních akcí :  
1.  18.-20.03.16   Žďár nad Sázavou  
                                4. celostátní zimní sraz ZdP turistů            - 11 turistů 
2.  20.-22.05.16   Čekyně u Přerova 
                                13. Oblastní sraz ZdP turistů OL kraje       -  7 turistů 
3.  10.-14.06.16   Ivančice  
                                15. Oblastní sraz ZdP turistů JM kraje       -  8 turistů                                                 
 
4.  30.-30.06.16   Ostravice  
                                Mezinárodní sraz turistů                           - 11 turistů  
5.  14.-17.07.16   Velké Losiny 
                                12. Lázeňské chodníčky  
                                a 7. Memoriál Anežky Stachové              -  7 turistů 
6.  23.-30.07.16   Mengusovce (SR) 
                                Týden turistiky v Tatrách                          -  7 turistů 
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7.  23.-25.09.16   Morávka   
                                36. Oblastní sraz ZdP turistů Msk kraje  - 13 turistů 
8.  07.-09.10.16   Milotice    
                                8. Putování za burčákem                          -  8 turistů  
9.  17.-20.11.16   Lázně Bělohrad  
                               "Za posledním puchýřem"                         -  9 turistů 
Úzce spolupracujeme s klubem seniorů v Bohumíně  - s nimi se zúčastňujeme zájezdů, 
besed, přednášek a soutěží . Od roku 2012 dosud 
jsme odeslali celkem 5000 Kč na dostavbu chaty na lysé hoře. 
 Za TO ZdP Bohumín :  Tomaštíková E.    22.11.2016. 
 
Za KČT - sekci ZdP :   Ludmila Grossmannová 
  
Příloha č. 3) 

Plán Programové rady a sekcí - 2017 
 
Programová rada (PR) KČT oblasti Moravskoslezské: 
Schůzky: 
18. 2. 2017 Výroční konference KČT oblasti Moravskoslezské v Krnově 
25. 11. 2017 Aktiv PR oblasti MS, místo bude upřesněno 
V roce 2017 budou zahájeny dílčí akce k oslavám 100 let republiky a 130 let KČT 
Dlouhodobé úkoly, které plynou z programu KČT v dalších letech: 

 Dokončení úprav kolem Bezručovy chaty KČT na Lysé hoře, péče o objekty KČT v MS 
oblasti (Prašivá, Skalka, Ostrý) 

 Víceleté seriály turistických akcí v oblasti (Novoroční čtyřlístek, Vystup na svůj vrchol, 
MS vrcholy, Beskydský Mont Blanc, 200 let Muzejnictví, Dvoustovka, Jubilea turistiky, 
Toulavý kočárek, event. další)  

 Vlastní turistické akce pořádané odbory KČT, event. sekcemi 
 Získávání a doplňování rad a sekcí novými, aktivními členy 

 
HLAVNÍ OBLASTNÍ AKCE KČT a VÝZNAMNÁ AKCE KČT ČR  2017: 
25. ročník Beskydský Mont Blanc a XI. Krajský sraz turistů oblasti Moravskoslezské 
Termín pochodu: 7. října 2017 
Místo pochodu: Beskydy Malá Prašivá – chata KČT  
Akce je zařazená do cyklu 100 let republiky 
Dlouhodobé seriály: 

 Seriál akcí “Vystup na svůj vrchol“ (VSV) sbírka k podpoře dokončení terénních a 
jiných úprav Bezručovy chaty KČT na Lysé hoře. Akce prodloužena do konce roku 
2018. 

 2. Mezinárodní letní sraz turistů 6. - 9. 7.2017 Duchonka - Slovensko 
 Dvoustovka při turistických akcích 
 Seriál akcí Moravskoslezské vrcholy 2017 - setkání na vrcholu 
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 Seriál akcí Beskydský Mont Blanc 
 200 let Muzejnictví, cyklojízda Moravsko-slezským pomezím 2. 9. 2017  
 Akce zařazené do cyklu oslav 100 let republiky 
 Akce zařazené do oslav 130 let KČT 
 Novoroční čtyřlístky 

 
 
Významné oblastní akce: 
 

 Novoroční čtyřlístky v Moravskoslezské oblasti  
 

 10. ročník Pěšky nebo běžky 25. 2. 2017 
Akce je určena pro ty, kteří vyhledávají nenáročné trasy. Trasy jsou připraveny 
tak, aby je zvládli zdravotně postižení turisté. Pořádá se v Odrách v okrese Nový 
Jičín. Pořadatel: KČT odbor Odry.  

 20. ročník Lagori cup 23. 4. 2017 
20. ročník turnaje oblíbené indiánské hry Lagori cup pořádá turistický oddíl 
mládeže Čmoudík ve spolupráci s RADAMOK – Radou dětí a mládeže 
Moravskoslezského kraje a Krajskou radou Asociace TOM. Akce se koná na 
loukách u Bělského lesa v Ostravě. 

 10. ročník pochodu Okolím Nového Jičína 27. 5. 2017 Akce zařazená do 
cyklu oslav 100 let republiky. Pochody v délce 8, 15, 25 km a cyklojízda 40, 70 
km. Pořadatel KČT odbor TJ Nový Jičín 

 30. ročník Pochod a cyklo Lapačka - Prašivá 10. 6. 2017 
Skalní příznivci pochodu z oblasti Lapačky, Sokol Šenov a KČT Horní Datyně 
pořádají turistický pochod v délce 6 – 23 km s cílem u turistické chaty Prašivá s 
možností výstupu na vrchol Prašivá k prameni řeky Luciny. 

 20. ročník Brušperský tulák 9. 9. 2017 
Kopec zvaný sv. Marek s nadmořskou výškou 312 m.n.m. s působivým 
pohledem na Beskydy nebo přírodní památka Kamenná u Staříče jsou lákadla 
na trasách turistického pochodu a cyklojízdy. Pořádá KČT, odbor Brušperk  

 110 let chaty na Ondřejníku 28. 9. 2017 
Sekce historie vás zve tradičně v den státního svátku na oslavy jubileí 
beskydských chat 

 20. ročník Toníkovo zimní táboření 17. – 19. 11 2017 
Zimní táboření se koná se v tábořišti zvaném Údolí bažin v Horních Datyních a 
zahajuje sérii zimních táboření v kraji. Pořádá KČT, odbor Horní Datyně. 

 20. ročník Novoroční čtyřlístek – Výstup na Stránský vrch 31. 12. 2017 
Dvanáctikilometrová silvestrovská vycházka na Stránský vrch se startem v 
Břidličné. Pořádá KČT, odbor Břidličná. 

 
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE – výběr akcí partnerských spolků 
 
Klub slovenských turistov (KST), Region. rada KST Čadca 
Polskie towarzystwo turystyczno-sportove v RC (PTTS) 
 
Podrobný seznam dílčích akcí je uveden v Kalendáři akcí KČT 2017, oblasti MS
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SEKCE PROGRAMOVÉ RADY 
Sekce pěší turistiky (S PT) Josef Drozdek, Anna Wernerová 

 Kompletní agenda k akcím seriálu „Vystup na svůj vrchol“- vytipované akce (s 
razítkem) a poř. odbory (Husák) 

 Zajistit ve spolupráci s pořádajícími odbory kvalitu akcí zařazených v MS oblasti do 
cyklu 100 let republiky a 130 let KČT (Drozdek) 

 Ve spolupráci s pořadateli a SZ Muzeem Opava dílčí akce k: 200 let Muzejnictví 
(Sládek) 

  Kompletní agenda k seriálu: Dvoustovka (Drozdek) 
 
Sekce lyžařské turistiky (S LT) MUDr. Radovan Holub 

 Seriál Novoročních čtyřlístků v MS kraji, prosinec 2016/leden 2017 (Sládek) 
 Lyžařský přejezd nejvyššími vrcholy Beskyd, 7. - 8. 1.2017 (Holub) 
 Akce k Českému zimnímu srazu v Domažlicích 9. - 12. 2 2017 (sekce LT) 
 51. roč., Zimní táboření Klondyke, Beskydy – Lipí, Kotař (Sládek) 

 
Sekce cykloturistiky (S CT)  Dr. Ing. Jan Břuska pro nemoc zástup Oleg Jánský  

 Účast na cykloakci „50. ročník Okolo Tatier na Slovensku (červen) 
 Osvěta a propagace cykloturistických soutěží  

 
Sekce vodní turistiky (S VT) , Ing. Miroslava Górecká 

 Vydání a prezentace „Přehledu vypouštění vod“ z přehrad v r. 2017 v MS kraji 
 Využití nové loděnice na Ostravici u Slezskoostravského hradu 

 
Sekce vysokohorské turistiky (S VHT), Václav Pokorný 

 kurz pohybu na sněžnicích ve dnech 11.- 12. 3. 2017 
 nácvik technik VHT ve dnech 29. - 30. 4.2017, místo bude upřesněno 
 zájezd na ferraty s nácvikem na ledovci Dachstein v pravděpodobném termínu 22.-28. 

9. 2017 
 Kompletní agenda k seriálu akcí: „Moravskoslezské vrcholy“ v roce 2017 formou – 

Setkání na vrcholu (Drozdek) 
 
Sekce ochrany přírody (S OP)   Jan Blizňák (CHKO Beskydy),  
Aktiv: Ochrana přírody, povinnosti pořadatelů tur. akcí, CHKO Beskydy- podzim 2017, chata 
Prašivá 
 
Sekce historie (vlastivědná) (S H) Mgr. Jan Sládek 

 Uvedení osobnosti do Síně slávy české turistiky na konferenci KČT  
Pokračování „2. desetiletého kolečka“ oslav jubileí beskydských turistických chat
110. let chaty na Ondřejníku 28. 9. 2017 + zájezd seniorů 

 7. Seniorské kafe, místo bude upřesněno 
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Sekce rodinné turistiky (S RT) neobsazena - doplnit 

 Otevírání Ondřejnických studánek, Frýdlant, Ondřejník, 22. 4. 2017 
 Pokračování seriálu akcí "Za dvanácti měsíčky", Horní Lhota, 2017 
 Toulavý kočárek, propagovat mezi pořadateli  

 
Sekce zdravotně postižených turistů (S ZdP) Ludmila Grossmanová 

 Oblastní sraz ZdP Moravskoslezského kraje, Beskydy, Halenkov 28. - 30. 4 2017 
 Celostátní sraz ZdP turistů, Jeseník, 6. – 9. 7 2017. 

 
Sekce moto (S M) neobsazena-doplnit 

 Mototuristická akce v MS oblasti, kontakt s KČT autoturistika Rožnov 
 
Sekce IVV a OTO (S IVV) sport pro všechny a oblastní turistické odznaky Mgr. Jitka 
Musilová 

 Trasy, okruhy IVV v MS kraji – přehled, propagace 
 Přehled OTO a TTO v MS kraji, nabídka veřejnosti 
 Vydání nového OTO Opavsko 

 
Sekce hipoturistiky (S HIP) Alice Hovjacká 

 Představení možností turistiky na koni vč. provedení na vhodné akci 
 
Sekce speleoturistiky (S spe) neustavena 
 
„Mimo“ PR: 
Sekce výkonnostní (Josef Čigelský) 
Sekce metodická (Stanislav Prais) 

                                                 ----------------------------------------- 

Předpokladem účinné práce sekcí je úzká spolupráce jejich předsedů (zástupců) s příslušnými sekcemi při ústředí KČT. 

Při výše uvedených akcích se předpokládá pomoc sekce pořadatelům akcí, tak aby byly připraveny jako vzorové. 

Zároveň se při určených turistických akcích předpokládá aktiv patřičných  sekcí na kterém se mohou zúčastnit zájemci o 
daný druh turistiky, získat informace a seznámit se s problematikou přesunu a  práce sekce. 

Ctěným předsedům sekcí a jejich aktivním členům se doporučuje zpracování podrobného plánu a doplňování sekcí novými 
zájemci o práci.  

Fin. prostředky budou čerpat pouze sekce, které předloží svůj roční plán a rozpočet. 

 

Zpracoval, informace: leden 2017 

Zbyněk Husák, tel.:736 606 977, e-mail: zbynekhus@mail.cz 

Mgr. Jan Sládek, tel.:776 126 091, e-mail: (kct.sladek@quick.cz) 
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Rady ústředí KČT: 

 Programová rada, Cabalka Zdeněk, za MS: Klega Jan                                  
 Rada Síně slávy ČT, Sládek Jan, za MS: spolupr. Sládek Jan, Blizňák Jan 
 Ekonomická rada, Homolka Jiří, za MS: není 
 Technická rada, Kašovský Rostislav, za MS: Stejskalík Jiří 
 Redakční rada časopisu Turista, Novotný Tomáš, za MS: spolupr. Sládek Jan 
 Redakční rada Zpráv, Jan Havelka 
 Rada značení, Markvart Karel, za MS: Karas Miroslav 
 Rada pro prezentaci, za MS: není 
 Mapová rada, Jan Stráský, za MS: není  
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Příloha č.4) 

Novoroční čtyřlístek 2017 v Moravskoslezském kraji 
Sbírka ve prospěch budování turistických tras pro vozíčkáře 

  Pořadatel   2013 2014 2015 2016 2017 

1. KČT Krnov,  2x 
Výstup na Praděd, 
Šelenburk 5 829 6 532 7 210 8 891 7 488 

2. KČT Horní Datyně 
Pochod Slezská 
brána 3 250 4 060 4 200 4 180 5 050 

3. KČT Příbor 
Pochod na Hončovu 
hůrku 2 665 3 045 3 313 3 235 4 265 

4. KČT Hukvaldy 
Výstup na 
Kubánkov 3 798 3 711 4 310 4 644 4 700 

5. KČT Kunčice p. O. Pochod v místě 1 810 2 000 2 354 3 018 Nebyl 

6. 
KČT Baník Ostrava a 
SK-ZdP Ostrava 

Výstup na Landek v 
Ostravě 6 300 5 800 6 013 5 700 Nebyl 

7. Kr. rada A-TOM 
Zimní sraz TOM na 
Ostravici 4 530 5 200 2 760 4 382 2 740 

8. KČT Břidličná Stránský vrch 1 200 1 530 1 550 1 500 1 400 

9. KČT Vítkovice 
Výstup na haldu 
Ema 7 381 4 646 3 616 6 258 5 749 

10. KČT VP Frýdek 
Čtyřlístek na chatě 
Prašivá 2 686 3 400 3 330 3 413 3 950 

11. KČT Bohumín 
Zimní táboření 
Moravice 1 120 1 130 1 140 1 020 1 016 

12. Sekce lyžař. tur. 
Přejezd Beskyd - 
Bílá 240 2 000 2 000 2 000 1 600 

13. KČT Bílovec 
Fit výstup - Na 
výšině - 760 1 136 1 000 Nebyl 

14. KČT Nový Jičín Starý Jičín - hrad - 2 749 2 080 2 780 2 233 
    Výnos sbírky 40 809 46 563 45 012 52 021 40 191 
 

Poděkování všem pořadatelům a účastníkům za příspěvek 

 Výnos sbírky: v MS oblasti v roce 2017: 40 191 Kč   
                  ze všech oblastí KČT v ČR: bude zveřejněn v časopise Turista 

------------------------------------------------------- 
Další odbory KČT, přidáte se? Uspořádáte Čtyřlístek 2018? 

 

Z údajů pořadatelů zpracoval za Programovou radu KČT obl. MS,  

17.1.2017 Mgr. Jan Sládek, 776 126 091, e-mail: kct.sladek@quick.cz 
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Poznámky: 
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         KČT, oblast Moravskoslezská  
       Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava-jih, Hrabůvka 
                 596 134 975, 736 754 050 e-mail: kct.msk@email.cz 
 
 
 
Výroční konference KČT, oblast Moravskoslezská 2017 
 
Místo jednání: Restaurace Pod Věží, Krnov 
 
 
Termín:   18. února 2017 v době od 9:30 hodin do 15:00 hodin 
 
 
 
A,   Program konference:  
 

1. Zahájení, přivítání hostů 
2. Volba pracovního předsednictva 
3. Schválení programu, jednacího řádu 
4. Volba pracovních komisí – mandátové, návrhové 
5. Zpráva o činnosti oblastního výboru za rok 2016, hlavní úkoly pro rok 2017 
6. Zpráva o hospodaření v roce 2016, návrh rozpočtu roku 2017 
7. Zpráva revizní komise za rok 2016, hlavní úkoly pro rok 2017 
8. Ocenění  
9. Diskuse 

Přestávka 
10. Zpráva mandátové komise 
11. Kooptace do výboru KČT, obl. Moravskoslezská 
12. Potvrzení zástupce Krajské rady A-TOM do výboru KČT, obl. Moravskoslezská 
13. Volba delegátů na celostátní konferenci KČT v Praze 1.4.2017 
14. Převod chaty Prašivá na KČT, odbor Besykdy 
15. Zpráva návrhové komise a návrh usnesení  
16. Usnesení konference KČT, oblasti Moravskoslezské 
17. Závěr 
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B,  Jednací řád konference 
 
1. Účastníci oblastní konference: 
Jednáni oblastní konference se účastní delegáti (členové KČT s platným průkazem) s 
hlasem rozhodujícím, kteří byli řádně zvoleni na členských schůzích (Valných hromadách 
či Konferencích) odborů KČT a svou účast potvrdili podpisem při presentaci. S hlasem 
poradním se jednáni zúčastní stávající členové oblastních orgánů KČT. Jednáni oblastní 
konference se dále účastní pozvaní hosté. 
 
2. Jednání oblastní konference: 
Jednání oblastní konference může začít, je-li nadpoloviční většina odborů z oblasti 
zastoupena svými delegáty (Klíč pro počet delegátů – 1 delegát na 100 členů odboru) s 
hlasem rozhodujícím. Konference je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční 
většina delegátů. Průběh jednání řídí pracovní předsednictvo. Návrh na jeho složení 
předkládá oblastní výbor. Konference volí z delegátů s hlasem rozhodujícím a hlasem 
poradním pracovní komise a to komisi mandátovou, volební a návrhovou. Tyto komise si 
ze svého středu zvolí předsedu, který řídí jejich jednání a podává zprávu oblastní 
konferenci. Komise se usnášejí většinou hlasů. Návrhy na složení pracovních komisí 
předkládá oblastní výbor. Komise ze svého jednání vyhotovují zápis, který předají po 
skončení konference oblastnímu výboru. 
Mandátová komise - ověřuje právoplatnost mandátů delegátů, předkládá zprávu o počtu 
a složení přítomných delegátů a hostů. Zjišťuje, zda je oblastní konference usnášení 
schopná. 
Volební komise - předkládá návrh delegátů a náhradníků delegátů na Konferenci KČT. 
Předkládá návrh na kooptaci člena výboru KČT, oblast Moravskoslezská. 
O výsledku voleb podává zprávu oblastní konferenci. 
Návrhová komise - připravuje návrh usnesení z oblastní konference a řídí jeho 
schvalování. 
 
3. Návrhy a připomínky: 
Návrhy a připomínky může podat každý delegát s hlasem rozhodujícím pracovnímu 
předsednictvu a jednotlivým komisím do 11:00 hodin. Návrhy a připomínky podané 
písemně nebo přednesené v diskusi budou předány oblastnímu výboru k vyřízení, pokud 
nebudou projednány již přímo v průběhu oblastní konference nebo budou zahrnuty do 
usnesení oblastní konference. 
 
4. Diskuse: 
Právo vystupovat v diskusi mají delegáti s hlasem rozhodujícím i hlasem poradním. Na 
návrh pracovního předsednictva mohou v diskusi vystoupit i hosté oblastní konference. 
Diskusní vystoupení je stanoveno nejvýše na 5 minut. Delegáti s hlasem 
rozhodujícím mají právo faktické připomínky, jejíž délka nesmí přesáhnout jednu minutu. 
Nepřednesené diskusní příspěvky je možno odevzdat pracovnímu předsednictvu, které 
je zařadí do protokolu oblastní konference. 
 
5. Platnost usnesení oblastní konference: 
Usnesení z oblastní konference nabývá platnosti, hlasovala-li pro něj nadpoloviční 
většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 
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C, Volební řád konference 
 
1. Volby na konferenci řídí volební komise, zvolená konferencí jako její pracovní orgán. 

Volby se uskutečňují na principu vnitroklubové demokracie. 
2. Konference volí přímou volbou ve veřejném hlasování: 

a) delegáty a náhradníky delegátů na Konferenci KČT 
3. Konference schvaluje ve veřejném hlasování kooptaci člena výboru KČT, oblast. 

Moravskoslezská 
4. Konference potvrzuje ve veřejném hlasování zástupce KR A-TOM ve výboru KČT, 

oblast Moravskoslezská 
 
Konference volí, schvaluje, potvrzuje přímou volbou ve veřejném hlasování.  
 
Delegáti a náhradníci delegátů na Konferenci KČT jsou zvoleni, hlasovala-li pro ně 
nadpoloviční většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 
 
Kooptace člena výboru je schválena, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina 
přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 
 
Potvrzení zástupce KR A-TOM do výboru KČT je schváleno, hlasovala-li pro něj 
nadpoloviční většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 
 
Tento volební řád nabývá platnosti schválením na konferenci. 
 

D, Návrhy na složení pracovních komisí 
 
Pracovního předsednictvo: 
   
Ing. Břetislav BOHÁČ        předseda výboru KČT, oblasti Moravskoslezské  
Ing. Petr HOLUŠA       místopředseda výboru KČT, oblasti Moravskoslezské 
       Jan KLEGA            místopředseda výboru KČT, oblasti Moravskoslezské 
Ing. Mojmír NOVÁČEK       generální sekretář KČT  
........................................      ............................................................................................ 
…………………………      …………………………………………………………… 
Mandátová komise: 
 
1. Ilona Jaglová            členka KČT, oblasti Moravskoslezské 
2. Jana Glombová         členka výboru KČT, oblasti Moravskoslezské 
3. …………………….. delegát konference 
 
Volební komise:  
 
1. Vratislav Jagla             předseda KK KČT, oblasti Moravskoslezské 
2. Vlastimil Kusák             člen KK KČT, oblasti Moravskoslezské 
3. …………………………   delegát konference 
Návrhová komise:  
 
1. Jiří Němec              člen výboru KČT, oblasti Moravskoslezské 
2. Rostislav Kašovský delegát konference 
3. ………………………      delegát konference 
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E, Návrh na kooptaci člena výboru KČT, oblast  Moravskoslezská: 
 
      Návrh na kooptaci člena výboru KČT, oblast Moravskoslezská 
 Václav Pokorný člen KČT, odbor  Protěž 
 
F, Návrh na zást.  KR  A-TOM do výboru KČT, obl. Moravskoslezská: 
 
      Návrh na zástupce KR A-TOM do výboru KČT, oblast Moravskoslezská 
 Jakub Glas – místopředseda KR A-TOM 
 
G, Návrhy delegátů a náhradníků  
na konferenci KČT  1. dubna 2017 v Praze: 

 
Delegáti:           
1. Břetislav  Boháč odbor Slezský turista 
2. Petr  Holuša odbor Slezský tomík 
3. Zbyněk Husák odbor Nová huť Ostrava  
4. Jitka Musilová odbor Břidličná 
5. Josef  Čigelský odbor TJ Baník Karviná 
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
 
       
Náhradníci: 
1. Jan Sládek odbor Horní Datyně 
2. Renata Kotalová odbor Slezský turista 
3. Rostislav  Kašovský odbor Slezský tomík 
4.    
5.    
 
H,  Návrh usnesení konference: 

 
1. Konference schvaluje: 

a) zprávu o činnosti KČT, oblast Moravskoslezská za období 2016  
b) zprávu o hospodaření KČT, oblast Moravskoslezská v roce 2016 
c) zprávu Kontrolní komise za rok 2016 
d) rozpočet KČT, oblast Moravskoslezská na rok 2017 
e)  kooptaci Václava Pokorného do výboru KČT, oblast. Moravskoslezská 
 

2. Konference volí:  
a) delegáty a náhradníky na konferenci KČT v Praze 1. 4. 2017 
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Delegáti:           
1. Břetislav  Boháč odbor Slezský turista 
2. Petr  Holuša odbor Slezský tomík 
3. Zbyněk Husák odbor Nová huť Ostrava  
4. Jitka Musilová odbor Břidličná 
5. Josef  Čigelský odbor TJ Baník Karviná 
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
 
Náhradníci: 
1. Jan Sládek odbor Horní Datyně 
2. Renata Kotalová odbor Slezský turista 
3. Rostislav  Kašovský odbor Slezský tomík 
4.    
5.    

 
 
3. Konference potvrzuje: 

a) Jakuba Glase jako zástupce KR A-TOM ve výboru KČT, oblast. 
Moravskoslezská 

 
4. Konference ukládá: 

 
a) Stanovit Plány práce oblastního výboru a Kontrolní komise oblasti na rok 2016 
a řídit se jimi. 

Termín: do 3.3.2017 Zodpovídá: předseda oblasti 
 

 b) Zvát členy KK oblasti na jednání výboru KČT, oblast MSK a porady předsedů. 
Termín: průběžně  Zodpovídá: předseda oblasti 
 

 c) Zajistit plnění rozpočtu ve schváleném rozsahu, hledat nové zdroje financování. 
Termín: průběžně  Zodpovídá: předseda oblasti 
             hospodářka oblasti 

d) Věnovat pozornost problematice chat. 
Termín: průběžně  Zodpovídá: Technická rada 

 
e) Zajistit ve spolupráci s pořádajícími odbory významné akce v oblasti 

Termín: průběžně  Zodpovídá: Programová rada 
 
  
4.   Konference pověřuje: 
  

Výbor KČT oblast Moravskoslezská k zajištění převodu chaty Prašivá na nižší 
složku KČT => KČT, odbor Beskydy v r. 2017 

Termín:  2017  Zodpovídá: výbor KČT oblast MSK 
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