
     KLUB ČESKÝCH TURISTŮ V HLINSKU 
  

            

Zápis z výro ční sch ůze KČT Hlinsko  
konané 9. ledna 2020 v MFC 

 
Program výroční schůze:       

 

1. Zahájení 
2. Volba mandátové a návrhové komise 
3. Zpráva o činnosti za rok 2019 
4. Zpráva o hospodaření za rok 2019 
5. Zpráva kontrolní komise 
6. Zpráva mandátové komise 
7. Plán činnosti na rok 2020 
8. Volba delegátů na oblastní konferenci 
9. Schválení výše oddílových příspěvků na rok 2021 

10.  Volba kontrolní komise 
11.  Volba předsedy klubu 
12.  Schválení složení výboru 
13.  Udělení čestného uznání odboru 
14.  Vyhodnocení soutěže nejaktivnější turista 
15.  Diskuze, usnesení a závěr 
16.  Občerstvení 
17.  Videoprojekce (veřejná) 
  

Průběh výroční schůze: 
 

1. Zahájení 
 
        Výroční schůzi (dále jen VS) zahájila, vedla a přítomné přivítala členka výboru Ing. 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 mandátové a návrhové komise.  
Mandátová komise: Ing Šárka Hladká (předs.),  Helena Severová,  Jindřich Severa  
Návrhová komise: Mgr.Šárka Drahošová (předs.), Radka Kudláčková 
 
3. Zpráva o činnosti za rok 2019 
 
          Se zprávou o činnosti seznámil přítomné Vladislav Bárta. Celkem se v roce 2019 naši 
členové zúčastnili celkem 90 akcí pořádaných Klubem českých turistů, z toho bylo 77 akcí, které 
připravil a zorganizoval KČT, odbor Hlinsko. Celkem se všech akcí zúčastnilo 3884 turistů, z toho 



bylo 1701 našich členů. Akcí organizovaných KČT Hlinsko se zúčastnilo celkem  3211 turistů 
z toho bylo 1427 našich členů.  Klub turistů Hlinsko uskutečnil 10 autobusových zájezdů, pochod 
Krajem malířů vysočiny, Silvestr na Chrudimce aj. Při Novoročním čtyřlístku se vybralo 32464,- 
Kč. Zpráva o činnosti je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněna na webových stránkách. 
        Předseda klubu poděkoval členům klubu při zajištění akcí KMV 2019 a Silvestr na 
Chrudimce. 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 cyklo značení. 
 
4. Zpráva o hospodaření za rok 2019 
          
          Se zprávou o hospodaření seznámil přítomné  předseda klubu Vladislav Bárta.  Hospodaření 
klubu skončilo v přebytku 17309,90 Kč, což bylo způsobeno hlavně pozitivním naplňováním 
autobusových zájezdů.  
 
5. Zpráva kontrolní komise 
           
            Zpráva o provedené kontrole hospodaření nebyla před schůzí z důvodu časové tísně 
provedena. Byla provedena dodatečně dne 15. 1. 2020 V hospodaření KČT nebyly zjištěny žádné 
zásadní závady. Zpráva o kontrole hospodaření je přílohou tohoto zápisu . 
Předsedkyně kontrolní komise Jana Pospíšilová: 
 
 
6. Zpráva mandátové komise 
         
         Předsedkyně mandátové komise informovala přítomné, že z celkového počtu 183 členů bylo 
přítomno 110 členů, t.j. 60,1 %.  
Předsedkyně  mandátové komise Ing. Šárka Hladká: 
 
7. Plán činnosti na rok 2020 
           
           Přítomní obdrželi vytištěný plán činnosti KČT na rok 2020. Předseda klubu zdůraznil, že 
struktura činnosti klubu zůstává stejná jako v roce 2019. V plánu činnosti je pochod Krajem 
malířů vysočiny, hvězdicový pochod Silvestr na Chrudimce, 9 autobusových zájezdů, z nich 
týdenní pobyt na Slovensku a čtyřdenní pobyt v Saském Švýcarsku.  Nadále  se budou organizovat 
úterní vycházky. Členové klubu budou o akcích v roce 2020 informováni v obou vývěsních 
skříňkách ve městě a prostřednictvím webových stránek. Přílohou zápisu je plán činnosti na rok 
2020. 
Předseda klubu seznámil přítomné o připravované akci Zahájení turistické sezóny Pardubického 
kraje v roce 2020 ve Skutči, kterou má na starosti náš odbor. Akce se koná 28. 3. 2020. Předseda 
vyzval přítomné o maximální spolupráci při zajištění této pro náš klub prestižní akce.  
 
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 
- Mgr. Zdeněk Modráček, Prosetín 206, 53976 Prosetín, 731169162, zdenek.modracek@centrum.cz 
- Zdeněk Kučera, ČSA 1404, 53901 Hlinsko, 604455697, schalamoun@seznam.cz 
- Pavlína Marková, Družstevní 1369, 53901 Hlinsko, 469315022, schalamoun@seznam.cz 
Konference se z klubu zúčastní ještě Ing. Dana Kejzlarová za  oblastní výbor. Oblastní konference 
se bude konat v neděli 1.3.2020  v penzionu Staré časy v  Havlíčkově ulici v Pardubicích.  
 
9. Schválení výše oddílových příspěvků na rok 2021 



        
           Na rok 2021 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 kontrolní komise 
    
      Na další volební období bylo jednomyslně schváleno  složení kontrolní komise.  
Kontrolní komise:  Jana Pospíšilová (předs.), Ing. Jaroslav Čermák, Ludmila Harantová 
 
 
11. Volba předsedy klubu 
            
            Na schůzi proběhla volba předsedy klubu. Jediným navrženým kandidátem byla Ing. Dana 
Kejzlarová. K navržené kandidátce neměl nikdo připomínky. Při veřejné volbě se 109 hlasů 
vyslovilo pro zvolení Ing. Dany Kejzlarové novou předsedkyní, jeden se zdržel hlasování. Ing. 
Dana Kejzlarová byla zvolena novou předsedkyní KČT, odbor Hlinsko pro následující volební 
období. 
 
12. Schválení složení výboru klubu 
         
         Na další volební období byli navrženi následující kandidáti do výboru KČT, odbor 
Hlinsko: Ing. Dana Kejzlarová, Mgr. Šárka Drahošová, Mgr. Zdeněk Modráček, Dana 
Mášková, Radka Vašáková, Radka Kudláčková a Vladislav Bárta. K navrženým 
kandidátům neměl nikdo žádné připomínky. Všech 110 hlasů bylo pro navržené složení 
výboru klubu pro další volební období. 
 
13. Udělení čestého uznání klubu 
 
Za dlouholetou aktivní činnost v odboru bylo uděleno Čestné uznání odboru Radce 
Kudláčkové a Radce Vašákové.  
 
14. Vyhodnocení soutěže nejaktivnější turista klubu  
 
Nejaktivnějšími členy za rok 2019 v KČT Hlinsko jsou: 

1. Jaroslav Beneš          1163 km 
2. Eva Titlbachová        1148 km 
3. Eva Udržalová          1133 km 
4. Jaroslav Čermák       1131 km  
5. Vladislav Bárta         1030 km 
6. Zdenka Gregorová    1023 km 
7. Václav Plíšek              988 km 
8. Dagmar Bártová          965 km  
9. Helena Severová         930 km 
10. Ludmila Tichá             889 km 

 
Soutěže se zúčastnilo celkem 136 turistů a všichni ušli dohromady 34285 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 Nela Bártová, Ema 
Pecinová a Helena Pechačová. 



 
15.  Diskuze, usnesení a závěr  
 
        Na začátku schůze krátkým diskusním příspěvkem pozdravil přítomné turisty také starosta 
města Hlinska pan Miroslav Krčil a popřál všem mnoho šťastných kilometrů v roce 2020. 
V soutěži pro první tři turisty přinesl dárkové balíčky.       
         V diskuzi vystoupil také předseda OV KČT Pardubického kraje pan Vlastimil Škvára, který 
v první řadě poděkoval všem členům klubu za jejich aktivní činnost KČT za organizaci KMV 
2019 a Silvestru na Chrudimce. Upozornil na připravovanou akci „Zahájení turistické sezóny 
Pardubického kraje v roce 2020 ve Skutči“, kterou organizuje náš odbor. Vyzval přítomné 
k maximální spolupráci při zajištění této akce. Na tuto akci přijede 10 autobusů a bude posílený 
vlak. Předpokládá, že na akci přijede 1200 turistů z celého Pardubického kraje. Tato akce je ve 
stejný termín jako celostátní konference KČT. Požádal náš klub o příspěvek na adaptaci chat ve 
vlastnictví KČT. Vyzval nás o zvýšení počtu statutárních zástupců klubu. Upozornil na potřebu 
získávání cyklo a pěších značkařů. V několika dalších diskusních příspěvcích informovali vedoucí 
turistiky o připravovaných autobusových zájezdech a ostatních akcích.  
       Ing. Dana Kejzlarová přednesla návrh na udělení Čestného uznání KČT III. stupně pro 
Václava Plíška a Vladislava Bártu. Jednomyslným hlasováním byl tento návrh schválen. 
       Byl přednesen návrh na změnu názvu klubu na KČT, odbor Hlinsko, změnu sídla klubu pokud 
to bude možné tak na sídlo Hlinsko, pokud ne tak na sídlo Adámkova 341 a požadavek na změnu 
statutárních zástupců na dva Ing. Danu Kejzlarovou a Vladislava Bártu. Přítomnými byl tento 
návrh jednomyslně schválen.  
           
Předsedkyně návrhové komise Mgr. Šárka Drahošová seznámila přítomné členy VS s návrhem na 
usnesení: 
VS schvaluje: 

• Složení kontrolní, mandátové a návrhové komise 
• Oddílové příspěvky KČT na rok 2021 ve výši uvedené v bodě č. 9 tohoto zápisu 
• delegáty na oblastní konferenci Pardubického kraje ve složení - uvedeno v bodě  č. 8  

tohoto  zápisu 
• změnu registrace KČT, odbor Hlinsko, změnu sídla odboru a počet statutárních zástupců 

na dva Ing. Danu Kejzlarovou a Vladislava Bártu 
• složení kontrolní komise ve složení Jana Pospíšilová (předs.), Ing. Jaroslav Čermák, 

Ludmila Harantová 
• Složení výboru klubu ve stejném složení jako v minulém roce (viz bod č. 11 tohoto 

zápisu) 
• Volbu nového předsedy klubu, kterým se stává Ing. Dana Kejzlarová 

                  
      VS bere na vědomí: 

•  Zprávu kontrolní komise a zprávu mandátové komise 
•  Zprávu o činnosti KČT v roce 2019 
•  Zprávu o hospodaření  KČT v roce 2019 
•  Plán činnosti na rok 2020  

 
      VS ukládá: 

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

zájemce o vyškolení nahlásit na oblastní výbor KČT do 30.6.2020. Odbor zajistí školení na 
semináři zorganizovaném OV KČT.                                                      
                                                                           zodp.: předseda klubu, výbor KČT 

b) 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 



c) 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 

d) 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.  
                                                                         zodp. ved. akce  a předseda klubu 

e)  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. 

      

       Předsedkyně návrhové komise Mgr.Šárka Drahošová: 

 
Předseda KČT Hlinsko poděkoval přítomným členům za účast na VS a popřál všem mnoho 
příjemných zážitků při turistice v roce 2020 a vždy šťastný návrat z cesty domů. 
         Na závěr bylo přítomným členům podáno občerstvení. Byly promítány fotografie  z cest 
Jiřího Holce a Vladislava Bárty.  
 
Zapsal dne 19. 1. 2020  Vladislav Bárta  
Schválila dne 21. 1. 2020 Ing. Dana Kejzlarová 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


