
Zpráva o činnosti KČT, odbor Valašské Meziříčí za rok 2016 

Usnesení Výroční schůze odboru konané dne 14.1.2016 uložilo výboru tyto úkoly : 

1. Zajistí splnění jednotlivých úkolů z Plánu turistických akcí roku 2016 

Výbor, pořadatelé zájezdů, vedoucí vycházek a organizátoři akcí pro veřejnost se snažili uskutečnit 

většinu plánovaných akcí. Většina akcí se konala, někdy s menší účastí než se předpokládalo. 

2. Zajistí odeslání předplatného časopisu TURISTA, včetně seznamu předplatitelů na adresu distribuční 

firmy. 

Předplatné časopisu bylo distribuční firmě časopisu poukázáno i se seznamem předplatitelů 

3. Zajistit splnění úkolů v oblasti značení turistických tras, cyklotras, úpravy směrovníků a instalací 

směrovek. 

 U odboru pracují dvě skupiny značení. Valašskomeziříčská skupina obnovila celkem 38,5 km 

značených tras pro pěší. Na výše uvedené činnosti se podíleli: Daniela Ptáčková, Jarda a Jitka 

Mottlovi, Ludmila Zelenková, Láďa a Anděla Hojgrovi, Milada Haasová, Jura Gadas, Jarka Mlýnková 

a Mirek Kučera Rožnovská skupina obnovila celkem 24 km značených tras pro pěší. Na výše uvedené 

činnosti se podíleli:Vláďa a Iveta Ondruchovi, Jura Svak, Liba Šimčíková  Obě skupiny se v průběhu 

roku podílely na údržbě nosných prvků (rozcestníků) na obnovených trasách,   byly vyvěšovány i nové 

směrovky. Bohužel se letos nepodařilo dodržet celý plán obnovy značení, protože z našich řad navždy 

odešel Vladimír Ondruch. Tato ztráta je pro nás velmi citelná, protože Vláďa měl na starosti i 

cyklistické značení a řadu dalších činností. Bude velmi těžké najít za něj srovnatelnou náhradu. 

Práce značkařů je velmi náročná především na čas, proto patří všem výše jmenovaným náš dík a 

uznání. Kéž by se našlo v našich řadách více takových členů. 

 

Pár čísel o našem odboru. Ke konci roku 2016 měl náš odbor 170 členů, z toho seniorů 111 a 

výdělečně činných 59 (tj. 2 senioři na 1 výdělečně činného člena). Z toho je vidět, že členská základna 

stárne a nedaří se nám přilákat mladší generaci.  

Nyní několik poznámek k významným akcím z Plánu minulého roku. 

Skupina Za zdravím vedena Jarmilou Třetinovou, Danielou Janouškovou, Annou Klimkovou a Milanem 

Procházkou uskutečnila 42 vycházek za celkové účasti 490 turistů. Bylo našlapáno 425 km. V průměru se 

vycházek zúčastnilo 11 turistů a na každé vycházce se průměrně ušlo 11 km. Skupina vedená Vandou 

Konvičnou uskutečňuje pravidelné vycházky v neděli. Uskutečnila jich 59. Zúčastnilo se jich 599 turistů a 

nachodili celkem 808 km a průměrná účast je 10 turistů a délka tras  

13,6 km. Skupina, kterou vede Daniela Ptáčková, uskutečnila celkem 39 středečních vycházek, kterých 

se zúčastnilo 428 členů KČT a účastníků akce „60 a víc neznamená nic“. Celkem absolvovali 501 km při 

průměrné účasti 11 osob. Také uspořádala dva týdenní turistické pobyty. 4.6. – 11.6. Lolem Dačic a 

Slavonic za účasti 14 účastníků a  Stezkami Rychlebských hor v termínu 20. - 27. srpna 2016 za účasti 

14 účastníků. 

Broňa Zachrdla tradičně připravil oblíbené  jednodenní turistické zájezdy:  Vítaní jara na Trojmezí v 

dubnu, květnový zájezd Po hřebení Kubínské holi, květnový Z Bystřina na Králický Sněžník, v září Ze 

Skalitého na Kykulu a říjnový Okolo Turzovky .I letos velmi zdařilý třídenní turistický zájezd Po hřebeni 

Orlických hor. . Na těchto akcích si přijdou na své jak zdatnější turisté tak i méně zdatní, vždy je  možné 

volit i kratší variantu.  Aý nezářijová zájezd, kdy bylo ošklivé počasí  se zájezdů zúčastnili průměrně 44 

účastníků. Všech zájezdů se zúčastňovali i nečlenové z řad veřejnosti. 

Láďa Hojgr opět připravil cyklistický zájezd Z Prahy do Vídně, kterého se zúčastnilo 6 cykloturistů. 

I loni se uskutečnila tradiční Velikonoční či Štěpánská vycházka či Silvestrovská jízda (spíše přechod)  

Bumbálka - Soláň nebo zimní výstup na Radhošť. Jednotlivci se pravidelně účastní i celostátních a 

oblastních akcí (letní a zimní turistické srazy, Poslední puchýř, Přátelství bez hranic Filmový festival 

turistických filmů, Mezinárodního týdne turistiky na Valašsku či tematických odznaků). Letos se žada 

z vás aktivně zapojila do plnění výkonnostních odznaků. 

Z výše uvedeného je vidět, že naši turisti nezahálejí a účastní se dle svých možností a výkonu celé řady 

akcí připravovaných výborem a vedoucími vycházek. Za obětavou práci pro nás všechny bych jim i vaším 

jménem rád poděkoval a vyslovil přání, ať jim vydrží elán, nápady a chuť něco dělat pro ostatní i nadále. 



Pro propagaci odboru a turistiky jsou velice důležité akce pro veřejnost ( Jarní výstup na M.Lhotu či 

podzimní Putování okolím Val.Meziříčí). Na tyto akce dostáváme dotace z MěÚ. Několik let je 

nejúspěšnější akcí tradiční Cesta pohádkovým lesem – v roce 2016 jsme zorganizovali ve spolupráci se 

studenty GFPVM 10 kontrol, které absolvovalo za pěkného počasí 256 spokojených dětí se svými rodiči. 

Zde bych chtěl poděkovat organizátorům, především členům výboru a studentkám gymnázia, bez nichž 

bychom bohužel už ani Pohádkový les nezorganizovali. Doufám, jak jsem se už zmínil na začátku zprávy, 

že v letošním roce i tuto akci svou účastí a pomoci při organizaci podpoří všechny naše vycházkové 

skupiny a ostatní členové klubu. Není možné nechat propagaci turistiky a organizování akcí pro veřejnost 

jen na členech výboru. Je třeba, aby se do akcí pro veřejnost zapojilo co nejvíce členů odboru.  

Výbor odboru se scházel na svých schůzích pravidelně jedenkrát měsíčně. Na jednáních připravoval 

akce na následující měsíc, plnil úkoly z vyšších orgánů KČT, případně TJ. Účast na schůzích byla 75 

procentní.  

Při placení členských příspěvků jste dostali nový „Plán akcí odboru“. Výbor se snažil sestavit plán tak, 

aby si každý z Vás mohl vybrat akci, která ho zaujme a které se chce zúčastnit. Cena zájezdů a akcí je 

vždy upřesněna na propozicích podle skutečných nákladů.  

I na rok 2017 výbor schválil dotování těchto činností odboru. 

- Cestovní náklady pro vedoucí vycházek bez stravného 

- 50% slevu z nákladů na dopravu na zájezdech pro děti do 16 let cestujících se členy odboru 

-  500 Kč na den, jako odměnu pro značkaře, kteří nejsou uvedeni na cestovním příkazu 

  Jménem celého výboru bych Vám chtěl poděkovat za účast na zájezdech, vycházkách či pomoc při značení 

turistických tras nebo organizaci akcí pro veřejnost, ale také Vás požádat o další spolupráci při pořádání klubových 

akcí či akcí pro veřejnost neboť i to je jeden z důvodů, proč jsme členy KČT. Nebo snad ne? 

Věřím, že diskuse na dnešní výroční schůzi bude bohatá a hlavně věcná. Výbor se bude snažit Vaše diskusní 

příspěvky využít ve své další práci. 

Na závěr Vám chci popřát mnoho osobních úspěchů, štěstí a zdraví, mnoho kilometrů pěšky, na kole, lyžích nebo po 

vodě, krásné zážitky a pěkné počasí po celý rok 2017. 

 

Děkuji  Vám za pozornost. 

       Vypracoval Ing. Bronislav Zachrdla 

          předseda KČT, odbor Valašské Meziříčí 


