Výroční zpráva
o činnosti výboru KČT, oblasti Moravskoslezské
za rok 2017 a úkoly na rok 2018
pro konferenci v Ostravě dne 18.února 2018.
Patnáctá výroční konference KČT, oblasti Moravskoslezské (tj.od roku 2004).
Třetí 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
Jakub Glas - člen výboru, krajská rada A-TOM
Miroslav Karas - člen výboru, předseda Krajské komise značení
Josef Čigelský - člen výboru, klasifikace
Martin Stiller - člen výboru, technická sekce
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. 2017. Kontrolní komise pracovala podle vlastního plánu práce.
Kontrola úkolů oblastní konference - usnesení z 18. 2. 2017:
Konference v Krnově uložila oblastnímu výboru a odborům:
 Oblastnímu výboru stanovit plán práce oblasti na rok 2017 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 –splněno.
 Vyhodnotit náměty z diskuse na konferenci do 30.6.2017 – splněno
 Trvale věnovat péči oddílům TOM - plněno průběžně.
 Převedení chaty Prašivá na KČT, odbor Beskydy – splněno
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. Omezený provoz byl jen v době prázdnin a
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dovolených. Sekretariát zajišťuje všechny potřebné činnosti 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 (http://www.kct-msk.com/ ).
Odbory a členská základna v roce 2017
V oblasti pracovalo 53 odborů. K 1.1.2017 jsme měli registrováno 4540 členů. K 1. 1. 2018
bylo v oblasti registrováno 4609 členů. Došlo k nárůstu členské základny o 69 členů.
Byla dokončena registrace podle nového občanského zákoníku. Do Prahy delegujeme
na celostátní konferenci 10 zástupců (klíč je 1 delegát na 500 členů dle stavu k 1.12.2017).
Rady KČT v oblasti MS
Rada programová (Zbyněk Husák, Jan Sládek, Radovan Holub)
Rada ekonomická (Renata Kotalová, Ilona Jaglová)
Rada mládeže (Jakub Glas, Mojmír Nováček, Stanislav Prais)
Rada technická (Petr Holuša, Jiří Němec, Jana Glombová, Matrin Stiller, 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 Kopřivnici. 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
2017 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 2017/2018 (přehled zpracoval J.Sládek), 41.ročník
LP Nejvyššími vrcholy Beskyd (leden 2018, ved. R. Holub), účast na X.MZST v Oščadnici
(leden 2018, zajistil KČT, odbor Horní Datyně).
Sekce cykloturistiky (S CT) – Oleg Janský, zastupující předseda
Z důvodu nemoci předsedy sekce J. Břusky pracovala s omezením.
Sekce vodní turistiky (S VT) – Sekce nepracuje
Sekce o své činnosti nepodala zprávu. Vodácké akce pro veřejnost nahlásil KČT, odbor
Moravská Ostrava
Sekce vysokohorské turistiky (S VHT) – Václav Pokorný
Sekce pracuje, informace jsou v příloze.
Sekce ochrany přírody (S OP) – Sekce nepracuje.
Sekce historie (vlastivědná) (S H) - Jan Sládek
Podrobná zpráva je v příloze.
Sekce rodinné turistiky (S RT) – Sekce nepracuje
Otevírání Ondřejnických studánek, Frýdlant, Ondřejník, duben 2017
Pokračování seriálu akcí "Za dvanácti měsíčky", Horní Lhota,květen 2017
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) - – Sekce nepracuje
Sekce IVV a OTO (S IVV) sport pro všechny a oblastní turistické odznaky - Jitka
Musilová
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Informace jsou v příloze z jednání Programové rady.
Sekce hipoturistiky (S HIP) - Sekce nepracuje
Obecně a už opakovaně musíme konstatovat, že práci jednotlivých sekcí je nutno aktivizovat.
Bez pomoci aktivních členů z odborů se práce sekcí nezlepší.
„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-vykonnostnituristiky
Získané odznaky za rok 2017:
 ZdP – pěší bronz – 2 x, stříbro – 1 x, zimní bronz –1 x,
 VOPT- bronz 1 x, VOLT – bronz 1 x, VOZT – bronz – 1 x, VOCT – bronz 2 x,
 ČMT – bronz 3 x, stříbro 5 x, diamant – 1 x (J. Čigelský)
 Turista III. st. – 2 x
 ZO – bronz – 33 x (z toho 3 x ZdP), stříbro – 3 x (vše ZdP), zlato – 4 x ( z toho 3 ZdP)
diamant – 1 x (Čigelský)
Sekce metodická – Stanislav Prais
Školení vedoucích turistiky, připravené na listopad 2017 se uskutečnilo v Oderských
vrších u Kružberka. Úspěšně absolvovalo všech 15 účastníků.
Plán činnosti Programové rady a sekcí na rok 2018 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 .
Hlavními akcemi KČT, oblasti Moravskoslezské v roce 2017 byly:
Novoroční čtyřlístky v Moravskoslezské oblasti
10. ročník Pěšky nebo běžky 25. 2. 2017
20. ročník Lagori cup 23. 4. 2017
10. ročník pochodu Okolím Nového Jičína 27. 5. 2017
30. ročník Pochod a cyklo – Lapačka – Prašivá 10. 6. 2017
20. ročník Brušperský tulák 9. 9. 2017
110 let chaty na Ondřejníku 28. 9. 2017
25. ročník Beskydský Mont Blanc a XI. Krajský sraz turistů oblasti Moravskoslezské –
Prašivá, 7. 10. 2017
20. ročník Toníkovo zimní táboření 17. – 19. 11 2017
20. ročník Novoroční čtyřlístek – Výstup na Stránský vrch 31. 12. 2017
Všem, kteří tyto aktivity zabezpečovali, patří poděkování a ocenění za práci.
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Novoroční čtyřlístek na přelomu roků 2017 a 2018 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

6
8
9
12
11
13
11
9
8
12
14
14
14
11
14

11 200 Kč
22 061 Kč
15 359 Kč
25 059 Kč
27 215 Kč
28 497 Kč
29 254 Kč
31 013 Kč
29 022 Kč
40 809 Kč
46 563 Kč
45 012 Kč
52 021 Kč
40 191 Kč
53 439 Kč

Akce mají sváteční charakter, 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 2017 použit na vyznačení
turistické trasy pro vozíčkáře v Lázních Klimkovice v našem kraji. (celkem je již vyznačeno 13
takových tras v ČR). V dalším období budou finanční prostředky použity na vybudování
bezbariérových přístupů do našich turistických objektů.
.
Sekce historie turistiky naší oblasti uspořádala od r. 2001 24 oslav jubileí beskydských
chat. V roce 2017 to byla 24. akce – připomínka 110. výročí chaty KČT na Ondřejníku. Účast
na nich ukazuje na velký zájem turistů a občanů o historii turistiky.
Na loňské celostátní konferenci v Praze byl do Síně slávy ČT uveden Ing. Vojtěch Houdek,
který provozoval a propagoval turistiku v Beskydech v první polovině minulého století, kdy byl
předsedou KČST v Moravské Ostravě.
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).
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Mezinárodní spolupráce – systematicky s uzavřením smluv je realizována s KST region
Žilina a PTTK oblasti Bielsko-Biala, v minulém roce zejména účastí na 2.MLST na Duchonce
na Slovensku.
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, řediteli muzeí, jinými spolky a dalšími. Doufám, že se jejich přízni
bude KČT těšit i nadále.
Zpráva o dětech a mládeži v KČT, oblasti Moravskoslezské
v roce 2017 – viz samostatná příloha (zpracoval Mojmír Nováček)
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 3308,8 km TZT (v rámci celé KKZ došlo v roce 2017
k poklesu kilometráže značených tras o 5,2 km. Příčinou je přeznačení některých úseků
v rámci změn průběhů tras). Bylo vyznačeno 1077,1 km pěších tras v rámci tříletého cyklu
obnovy, bylo nainstalováno 236 směrovek a tabulek a bylo opraveno 94 nosných prvků. Na
této práci se podílelo 148 aktivních značkařů (o 8 více než v roce 2016). Ve spolupráci
s cyklosekcí, firmou KAŠO 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 2018 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) – v loňském roce se
nepodařilo dokončit likvidaci o.p.s. 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 klubový účet Bezručovy chaty KČT na Lysé hoře.
Technická rada
pod vedením Petra Holuši řešila především záležitosti rekonstrukce chaty Prašivá a její
převod na KČT, odbor Beskydy.
V srpnu 2017 naše oblast KČT podepsala smlouvu o převodu chaty Prašivá na odbor KČT
Beskydy, který se zavázal o chatu starat. Ve smlouvě je jasně stanoveno, že chata se nesmí
zadlužit, prodat či dát do zástavy bez souhlasu naší oblasti KČT. Důvodem je, aby chata
zůstala v majetku KČT a sloužila i nadále všem turistům. O dalších rekonstrukcích, výstavbě
a opravách včetně financování si tímto už rozhoduje odbor KČT Beskydy sám.Převod včetně
zápisu do katastru nemovitostí byl uskutečněn v září 2017.
Popis stav chaty Prašivá k 16. 1. 2018 – zpracoval Oldřich Žurek
Venkovní prostory: natřena střecha, opravena statika rozhledny, vše natřeno. Schází
pouze dokončit zábradlí. Vyměněna všechna okna, zřízeny lavičky a vývěska u Lípy českoslovinského přátelství. Opravena a zateplena studna. Provizorně utěsněna. Schází opravit
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těsnění, pravděpodobně plastovou fólií. Provedena elektro přípojka k vodojemu. Schází
protáhnout přípojku ke studni a současně položit nový plastový vodovodní řad.
Vnitřní prostory: zrekonstruovány všechny pokoje pro ubytování hostů. Nové obklady,
koberce nebo PVC, radiátory. Dispozice pokojů č. 3,4,5,6 upravena tak, aby pokoje měly
vlastní vstupy a nebyly průchozí. Zrekonstruován Valečkův sál. Zrekonstruován bývalý sklad
a zřízena v něm Klubovna KČT, stěny zatepleny, nové obklady, nový nábytek, nová svítidla.
Ekologické WC: postavena hrubá stavba včetně plechové střešní krytiny, sponzorsky
zakoupena okna část dveří a vrat, předpoklad dokončení květen 2018.
Plány na nejbližší 1-2 roky: zbourat starou dřevěnou garáž, zřídit oplocení ve spodní části
zahrady se stříškou a možností uložení palivového dříví, rozšířit dětské hřiště, zřídit venkovní
posilovnu a hřiště pro petánque, opravit vstup do suterénu, zřídit jeho zastřešení.
Bezručova chata KČT na Lysé hoře
Naše oblast KČT je minoritním vlastníkem nově postavené Bezručové chaty na Lysé hoře.
BCH slouží především jako restaurační zařízení bez obsluhy, což vyhovuje nájemci, nikoli
představám realizačního týmu stavby. Během roku 2017 byla chata útočištěm tisícům turistů,
běžců, skialpinistů, ale ne všichni se k majetku KČT chovají s úctou (odcizené jmenovky z
darovaných židlí, oken, polámané skládací židle, znehodnocování vinylové podlahy nesmeky
apod.)
V listopadu 2017 proběhla schůzka s nájemcem BCH ohledně stanovení nových podmínek
pro konání edukačního programu „Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody aneb
Společně na Lysou“. Na této schůzce jsme se dohodli na sepsání smlouvy s těmito
dohodnutými podmínkami. V prosinci 2017 provedl Petr Holuša namátkovou kontrolu na této
chatě. Kontrola byla zaměřena na únikové cesty v suterénu chaty. Z této kontroly byla
vypracovaná zpráva s fotodokumentací. Zprávu zaslal nájemci a zástupci majoritního
vlastníka. Dne 16. 1. 2018 proběhla v Kopřivnici schůzka Petra Holuši s nájemcem p.
Slenářem, na které se dohodli na odstranění zjištěných nesouladů z výše zmiňované kontroly
do 28. 2. 2018. Dále na této schůzce byl předložen návrh smlouvy k edukačnímu programu
na LH. Dohodli se také na podepsání smlouvy s novými podmínkami k edukačnímu
programu do 28. 2. 2018. Zpracovali Petr Holuša, Jana Glombová.
Edukační program na BCH
KČT, odbor Beskydy v roce 2017 organizoval projekt „Dostaňme děti od PC a TV do přírody“.
Nabídnutý program využilo přes 900 účastníků ze 42 skupin. Projekt měl k dispozici edukační
místnost – učebnu - vybavenou audiovizuální technikou, která byla pořízena z financí
Magistrátu města Ostravy a města Havířova. S nájemcem chaty je rozpracovaná dohoda o
pronájmu a užívání této místnosti s ohledem na bezpečnost účastníků – dětí. Dohodu je
nutné podepsat do konce března 2018, od 1. dubna zahajujeme 3. ročník projektu.
Zpracovala Jana Glombová.
Informace od lidí, kteří se podíleli na výstavbě BCH
S ukončením činnosti komise pro výstavbu BCH (10. 12. 2016) byl předán vedení KČT tzv.
seznam nedodělků, které ovšem nijak nesouvisely s kolaudačním rozhodnutím. Byly to
práce, které byly doporučeny na „vylepšování“, a na kterých se chtěli podílet dobrovolníci
(pod vedením J.Stejskalika). Z některých „nedodělků“ např. kamenné pilíře pod terasou,
oprava uvolněných kamenů na opěrné zdi, spárování, nástupní podesta pod ocelovým
schodištěm, úprava dřevěné fasády terasy-plechový odkápník…atd. dobrých třicet nápadů,
jak chatu a její bezprostřední okolí vylepšovat. Ze strany nájemce a majoritního vlastníka
nebyl o tuto pomoc zájem. A tak nebyl proveden nátěr terasy, nebyly natřeny podhledy pod
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terasou, na opěrné zdi jsou uvolněné kameny. Ale naopak vyrostly černé stavby. Nejdříve
kiosek (momentálně z příkazu Stavebního úřadu v Ostravici již podruhé složen na úhledné
hromadě pod chatou) a nedávno dřevník pod terasou chaty. Jsou-li v chatě technické
problémy, jsou řešeny s podporou TR. Nejvíce však o chatě ví osoba, která do zázemí chaty
nemá přístup. Zpracovala Jana Glombová.
Na 3. 3. 2018 je svolána do Ostravy schůzka vedení KČT, vedení oblasti se zástupci této
skupiny lidí. Zpracoval Petr Holuša.
Financování výstavby Bezručovy chaty, veřejná sbírka:
Veřejná (druhá) sbírka pro Bezručovu chatu, která byla schválena na období od 10.7 2014 do
10.7.2017, byla vyúčtována k 30.6.2017 s nulovým zůstatkem, vyúčtování bylo schváleno
krajským úřadem Moravskoslezského kraje. V roce 2017 bylo proúčtováno 32 000 Kč.
Chata Skalka
V roce 2017 sloužila ke spokojenosti turistické veřejnosti. Na základě požadavku
zastupitelstva obce Mosty u Jablunkova byl vloni proveden nezávislý finanční audit, který
neshledal závady v hospodaření s prostředky získanými z nájmu chaty. Byly obnoveny
některé pokoje a zajištěny nezbytné opravy na chatě. 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 2017 lze hodnotit jako úspěšnou.
Děkuji všem členům oblastního výboru, vedoucím i členům sekcí a komisí, předsedům
odborů KČT, prostě všem, kteří v naší KČT, oblasti Moravskoslezské v roce 2017 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
2018.
------------------------------------------------------------------------A jaký bude rok 2018 v naší oblasti?
V rámci naší činnosti KČT, oblasti Moravskoslezské:
1. Kvalitně zajistit v oblasti dílčí akce ke 100 letům republiky a 130 letům KČT.
2. Podporovat činnost mládeže, zvláště na Turistických závodech (budeme pořádat mj.
jedno kolo Českého poháru v Karviné a Mistrovství ČR smíšených dvojic ve FrýdkuMístku)
3. Vystoupit 28.9.2018 k chatě – horskému hotelu Martiňák a připomenout 110. výročí
jeho vzniku.
4. Věnovat trvalou pozornost členské základně organizováním akcí pro vlastní členy i pro
veřejnost s propagací KČT.
5. Udržet vysokou kvalitu turistického značení.
6. Hospodařit se svěřenými prostředky a starat se o oblastní majetek KČT (chaty Skalka,
Bezručova chata KČT na Lysé hoře).
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Přílohy:
1) Zpráva o činnosti mládeže
2) Zpráva Programové rady 2017 vč. příloh
3) Plán činnosti Programové rady 2018
4) Novoroční čtyřlístek – přehled

Příloha č. 1 – Mládež

Zpráva o dětech a mládeži v KČT, oblasti Moravskoslezské
v roce 2017
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.
Členové Moravskoslezské krajské rady Asociace TOM byli zvoleni 24. 6. 2014 na období 2014 až 2018. V roce
2017 došlo k výměně funkcí – Stanislav Prais se stal členem Předsednictva Asociace TOM a na funkci předsedy krajské
rady se vyměnil se „staronovým“ předsedou Mojmírem Nováčkem.
Stav ke konci roku 2017:
Ing. Mojmír Nováček
Předseda
O-KČT Dálava, TOM 4306 Stopaři Ostrava
Jakub Glas
Místopředseda
O-KČT Slezský Tomík, TOM 4330 Hogan Ostrava
Stanislav Prais
Člen
O-KČT Baník Ostrava, TOM 4302 Sirius Ostrava
Mgr. Hana Mocňáková
Člen
O-KČT Orlová Lutyně, TOM 2621 Svišti Bohumín
Vladimír Peter
Člen
O-KČT Krásné Pole TOM 20607 Sihasapa
Ing. Břetislav Boháč
zástupce KČT
předseda KČT, 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 n. O.
Krajský setkání vedoucích oddílů Moravskoslezského kraje se v roce 2017 uskutečnilo 25. září, kde byly připraveny
podklady pro kalendář akcí 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
2014
2015
2016
2017

Počet
oddílů
41
50
49
50

Žáci do 15
let
1 078
1 285
1 345
1 482

Mládež 15 –
18
242
273
304
248

Mládež 18 –
26
240
259
229
252

Dospělí do
35 let
118
131
126
144

Dospělí nad
35 let
154
180
175
229

Celkem
1 832
2 128
2 179
2 355

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
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Od roku 2017 nemusí být všechny oddíly TOM registrovány v KČT. I přesto v klubových řadách zůstalo v MS
oblasti ve 12 odborech 33 oddílů se 1.571 členy. I přes pokles v počtu registrovaných tomíků zůstává MS oblast největší
líhní tomíků s 34 % tomíků z celého KČT.
Všechny oddíly mají svou bohatou a pestrou činnost, v průběhu roku pořádají pravidelné schůzky
v klubovnách, víkendové výpravy, hry v tělocvičně, pobyty v přírodě o všech prázdninách a svou činnost vyvrcholí o letních
prázdninách na stanových táborech či expedicích. Kromě táboření a pěší turistiky tomíci také jezdí na lodích nebo na
kolech i na koních. V roce 2017 uspořádaly oddíly z MS oblasti 36 letních táborů pro 1119 účastníků. Všechny oddíly mají
své dobrovolné zodpovědné vedoucí, kteří pro děti připravují veškerý program.

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 konal u srubů Baníku OKD na Ostravici (za chatou Sepetná, dříve Montér) a kromě krajské rady ji zajišťuje
pořadatelsky též TOM 4302 Sirius Ostrava. V roce 2017 jsme sraz již po 11. zařadili do seriálu „Novoroční čtyřlístek“ a
vybrali jsme částku 2 740 Kč.
Rok
Ročník
Termín
Počet oddílů
Počet účastníků
Počet soutěží
2017
49.
7. 1.
10
130
9
V soutěži oddílů zvítězil TOM Čmoudík Ostrava před oddíly BVÚ Ostrava a KADAO Opava. V soutěži jednotlivců
zvítězil Honza Holuša (Hanys) z oddílu Hogan Ostrava.
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.
Počet
Nejlepší
Rok
Ročník
Termín
Vítěz soutěže
účastníků
čas
2017
34.
14. 1.
190
14,30
Tomáš Kožušník
WABASH
Uzlařské regaty se účastnilo 17 dětských oddílů, tomíků, AVZO 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 2017 naši pořadatelé
uspořádali:
 4. závod Českého poháru a Mistrovství ČR jednotlivců, Orlová, 17. 6. 2017
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 Mezinárodní mistrovství, Bílovec, 16. 9. 2017
V kraji působí Rada závodů, jako sekce Krajské rady Asociace TOM.
Závody Moravskoslezského krajského poháru ročníku 2016 - 2017:
 KRAJSKÝ POHÁR, Frýdlant n. Ostr, 9. 4. 2017 (TOM Divočáci Frýdlant)
 MISTROVSTVÍ MS KRAJE, Sviadnov, 22. 4. 2017 (pořádal TOM Tuláci Frýdek - Místek)
Také se na podzim uskutečnily první závody ročníku 2017 – 2018:
 KRAJSKÝ POHÁR, Bohumín, 21. 10. 2017 (pořádal TOM Svišti Bohumín))
V ročníku 2016 – 2017 se v poháru oddílů umístili:
Poř.
Bílý pohár (žákovský)
body
Červený pohár (dorost a dospělí)
1.
TOM Tuláci Frýdek - Místek
999,6 TOM Tuláci Frýdek - Místek
2.
KČT Orlová
939,2 TOM Žlutý kvítek Palkovice
3.
TOM Nezmaři Bílovec
878,0 TOM Divočáci Frýdlant
Do závodů se celkem zapojilo 172 závodníků.
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)
2.
KČT Orlová
1386,3
2.
TOM Tuláci F – M
3.
TOM Tuláci Fr.Místek
1341,2
4.
TOM Divočáci Frýdlant
4.
TOM Divočáci Frýdlant
1316,1
5.
KČT Orlová
5.
TOM Nezmaři Bílovec
1300,0
7.
TOM Nezmaři Bílovec
Umístění v Českém poháru: 5x první místo, 8x druhé místo a 3x třetí místo.

Body

968,3
948,5
930,5

Body
1413,1
1379,5
1378,7
1297,3

V roce 2017 se na více místech ČR pořádaly náborové „RIO“ závody podle závodu, který se v roce 2016 konal
v Olympijském RIO parku na Šumavě. V Moravskoslezském kraji se takový RIO závod konal v Orlové 8. až 10. 3. 2017 a
účastnilo se jej 128 dětí do 12 let.
Na MISTROVSTVÍ ČR JEDNOTLIVCŮ, které se konalo 17. 6. 2017 v Orlové, titul Mistrů ČR získali:
 Ema Babulíková, TOM Tuláci F-M (kategorie Nejmladší žákyně)
 Jakub Kůrka, KČT Orlová (kategorie Nejmladší žáci)
 Lenka Březinová, TOM Divočáci Frýdlant (kategorie Mladší žákyně)
 Dominik Cienciala, KČT Orlová (kategorie Mladší žáci)
 Kristýna Maťaťová, TOM Tuláci F-M (kategorie Starší žákyně)
 Barbora Macurová, TOM Divočáci Frýdlant (kategorie Starší dorostenky)
 Ladislav Merta, TOM Žlutý kvítek Palkovice (kategorie Starší dorostenci)
 Petr Kopeček, TOM Divočáci Frýdlant (kategorie Muži A)
 Markéta Máchová, TOM Nezmaři Bílovec (kategorie Ženy B)
 Vít Konopáč, TOM Tuláci F-M (kategorie Muži B)
Ze 14 kategorií se tak naši závodníci umístili 10x na prvním místě, 12 dalších našich závodníků skončilo na
medailovém místě.
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ se konalo 16. 9. 2017 v Bílovci, titul Mezinárodních mistrů získali:
 Ema Babulíková, TOM Tuláci F-M (kategorie Nejmladší žákyně)
 Matouš Konopáč, TOM Tuláci F-M (kategorie Mladší žáci)
 Jakub Vantuch, TOM Tuláci F-M (kategorie Starší žáci)
 Hana Gabzdylová, KČT Orlová (kategorie Mladší dorostenky)
 Daniel Prachař, TOM Divočáci Frýdlant (kategorie Mladší dorostenci)
 Barbora Macurová, TOM Divočáci Frýdlant (kategorie Starší dorostenky)
 Petr Bílek, TOM Žlutý kvítek Palkovice (kategorie Starší dorostenci)
 Šárka Pokludová, TOM Nezmaři Bílovec (kategorie Ženy A)
 Ondřej Genco, KČT Orlová, (kategorie muži A)
Ze 14 kategorií se naši závodníci 9x umístili na prvním místě a získali 14 dalších medailových umístění.
MISTROVSTVÍ ČR V SUPERSPRINTU, 6. 5. 2017 v Kraslicích naši závodníci ve 4 kategoriích získali 2. a 3. místo v kategorii žáci
MISTROVSTVÍ ČR - SMÍŠENÉ DVOJICE, 23. 9. 2017 v Lovosicích titul Mistrů ČR získali:
 Hana Gabzdylová, Jan Kůrka, KČT Orlová (kategorie do 30 let – součet věku závodníků)
Ve 3 kategoriích jsme získali dále ještě dvě medailová místa.
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MISTROVSTVÍ ČR - ŠTAFETY, 14. 10. 2017 v Oblátku pod Strážištěm, se umístili:
 2. místo TOM Tuláci Frýdek - Místek, (kategorie Štafety žákyně)
 1. místo TOM Tuláci Frýdek - Místek, (kategorie Štafety žáci)
 1. místo KČT Orlová (kategorie Ženy)
 2. místo TOM Tuláci Frýdek - Místek 2, (kategorie Štafety Muži)
 3. místo TOM Orlová (kategorie Muži)

5.

Účast na akcích KČT

Oddíly TOM se pravidelně účastní akcí oblasti i ústředních akcí KČT. V roce 2017 jsme se účastnili:
9. – 12. 2.. 15. Český zimní sraz turistů v Domažlicích
17. – 19. 11. 46. Poslední puchýř Bučovice

6.

Účast na ústředních akcích tomíků
Naše oddíly se pravidelně účastní také ústředních akcí Asociace TOM. V roce 2017 to byly:
20. – 22. 1. Sněm Asociace TOM v Hronově
12. – 14. 5. 23. Železný tomík v Litoměřicích (účast TOM Čmoudík, KADAO, Maracaibo)
30. 6. – 7. 7. 35. Letní sraz TOM, Frýdlant nad Ostravicí
19. – 26. 8. Česká táborová škola, Sloup

7.

Vzájemné akce oddílů
Nejcennější aktivitou tomíků jsou společné akce, které pořádají samy oddíly pro ostatní oddíly a pro veřejnost.
Přehled akcí oddílů v roce 2017:

14. 1.
4. 2.
18. 2.
25. 2.
11. 3.
25 3.
22.4.
23. 4.
27. 5.
3. 6.
3. 6.
23. 9.
28. 9.
6. – 8. 10.
14. 10.
21. 10.
11. 11.
17. 11.
16. 12.

8.
17.
9.
19.
7.
19.
18.
20.
5.
18.
14.
15.
2.
68.
17.
19.
17.
25.

Mistrovství ČR v pexesu, Frýdek-Místek (TOM KAM F-M)
Sylvaťácký ples, Ostrava – Poruba (TOM Sylvatik)
Člověče, nezlob se – O pohár města F-M (TOM KAM F-M)
Countrybál s Kulhavou kobylou, Ostrava- Stará Bělá (TOM Průzkumník Ostr.)
Mistrovství MS kraje ve skládání puzzle dvojic (TOM KAM F-M)
Festival Harryho Moučky, Ostrava – Přívoz (TOM BVÚ)
Otvírání Ondřejnických studánek (TOM Divočáci)
Lagori cup, Ostrava – Výškovice (TOM Čmoudík)
Pohádkový les – Cesta středověkem, Nový Jičín (TOM Ještěrky NJ)
Kuličkiáda, Ostrava, Komenského sady (TOM Hogan)
Hlučínský pasák (TOM Zálesák Hlučín)
Starobělská pažba, Ostrava – Stará Bělá (TOM Sihasapa)
Pohádkový hrad, Vikštejn u Vítkova (TOM Šlápoty Vítkov)
Podzimní sraz, Bítovský mlýn (TOM BVÚ Ostrava)
Pevnost Boyard, F-M (TOM KAM F_M)
Drakiáda, Moravská Ostrava (TOM Hogan)
Za deníkem Jana Tleskače, F-M (TOM KAM F-M)
Vzpomínka na Karla Líbu, Ostrava – Přívoz (TOM BVÚ Ostrava)
Vánoční orientační závod družin + Rogaining, Bělský les (TOM Čmoudík)
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8.

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 2017 to bylo:

2. – 9. 7.
29. 7. – 6. 8.

47.

26. – 29. 10.

9.

Stretnutie TOM, Duchonka, (zájezd pořádala KR A-TOM)
Sraz mládeže ÖTK, Turnersee – Rakousko (TOM Čmoudík, TOM KADAO)
Mezinárodní setkání TOM, Kutná Hora (MS krajská rada)

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

24. – 26. 3.
19. – 21. 5.
2. – 4. 6.
26. – 29. 10.

Školení vedoucích TOM, Kamenka (Rada vzdělávání, TOM Sirius))
Školení hlavních vedoucích táborů, Bystřice p. Host. (Rada vzdělávání)
Školení hlavních vedoucích táborů, Dědov (Rada vzdělávání)
Zážitkový kurz, Brumov – Bylnice (Rada vzdělávání, TOM Sirius)

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

10.

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.

11.

Spolupráce s RADAMOK – Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje
RADAMOK je pořadatelem řady akcí pro dětské oddíly. V roce 2017 jsme se účastnili akcí:

22. 4.
19. – 20. 5.

12.
19.

Trefa, střelnice Orlová Lazy (spolupořadatel TOM Sihasapa)
BAMBIFEST, Ostrava – Bělský les, Krnov, Třinec

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.

12.

TZ Kraví důl – Bobrovníky

Krajská rada Asociace TOM zakoupila v roce 2014 chatu na Bobrovníkách u řeky Opavy (aneb v Kravím dole),
kterou léta využívali skauti. V roce 2017 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. V roce 2017 jsme prostřednictvím
Asociace TOM získali dotaci MŠMT na celkovou rekonstrukci základny, ale nepodařilo se získat stavební povolení a tak se
zásadní přestavba odsunuje na rok 2018.

13.

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

3. 3.
29. 3.
8. – 10. 9.
9. 9..

14.

Řezání dřeva na Kamence (TOM Čmoudík)
Úklid haldy Ema (TOM Čmoudík)
Úklid a brigáda na Kusalínu (TOM KADAO)
Úklid řeky Odry (TOM Čmoudík)

Hlavní akce TOM 2018

V roce 2018 připravují tomíci v MS oblasti společné akce:
13. 1. 2018
50. Zimní sraz TOM na Ostravici (MS krajská rada), je též významnou akcí KČT
20. 1. 2018
35. Uzlařská regata v Ostravě (MS krajská rada)
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24. 3. 2018
20. Festival Harryho Moučky, Ostrava – Přívoz (TOM BVÚ Ostrava)
21. 4. 2018
19. Otvírání Ondřejnických studánek (TOM Divočáci Frýdlant)
2. 6. 2018
15. Hlučínský pasák (TOM Zálesák Hlučín)
21. – 23. 9. 2018 69. Sraz tábořících oddílů (TOM BVÚ Ostrava)
22. 12. 2018
26. Vánoční orientační běh (TOM Čmoudík Ostrava)
Rada závodů připravuje Krajský pohár v Turistickém závodu a vyšší kola TZ:
7. 4. 2018
Turistický závod – krajský pohár Orlová
14. 4. 2018
Turistický závod – krajské mistrovství, Šenov
19. 5. 2018
Turistický závod – Český pohár, Karviná
13. 10. 2018
Turistický závod – Mistrovství ČR smíšených dvojic, Sviadnov
Krajská rada pořádá rovněž školení vedoucích a instruktorů:
18. – 20. 5. 2018 Akreditované školení hlavních vedoucích táborů, Bystřice p. Host.
1. – 3. 6. 2018 Akreditované školení hlavních vedoucích táborů, Dědov
27. – 30. 10. 2018
Zážitkový kurz
Podrobné informace o připravovaných akcích budou postupně zveřejňovány na webu krajské rady www.tomici-msk.cz,
nebo na webu turistických závodů www.turisticky-zavod.cz.

Zpracoval Mojmír Nováček
V Ostravě 4. 2. 2018

Příloha č. 2

Programová rada (PR) KČT, oblasti Moravskoslezské – hodnocení roku 2017:
Schůzky:
18. 2. 2017

Výroční konference KČT, oblasti Moravskoslezské v Krnově

25. 11. 2017

Aktiv PR oblasti MS, Kopřivnice, restaurace pod Šostýnem

V roce 2017 byly zahájeny dílčí akce k oslavám 100 let republiky a
130 let KČT (proběhly 2 akce, dalších 5 bude v roce 2018)
Dlouhodobé úkoly, které plynou z programu KČT v dalších letech:




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 byla zařazená do cyklu 100 let republiky 130 let v pohybu – hodnocení akce bude v samostatném bodě jednání
PR
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, poté bude utlumena. Vybraná částka za rok 2017 bude
zpracována a zveřejněna na konferenci oblasti 18. 2. 2018
2. Mezinárodní letní sraz turistů 6. - 9. 7.2017 Duchonka – Slovensko (Holuša)
Dvoustovka při turistických akcích
Seriál akcí Moravskoslezské vrcholy/2017-setkání na vrcholu(Drozdek)
Seriál akcí Beskydský Mont Blanc
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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 byla určena pro ty, kteří vyhledávají nenáročné trasy. Trasy byly připraveny tak,
aby je zvládli zdravotně postižení turisté. Pořádal 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 pořádal turistický oddíl mládeže
Čmoudík ve spolupráci s RADAMOK – Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje
a Krajskou radou MSK Asociace TOM ČR. TOM. Akce se konala na loukách u
Bělského lesa v Ostravě.
10. ročník pochodu Okolím Nového Jičína 27. 5. 2017
Akce byla 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 – vyhodnocení akce Ing.
Martina Fiedlerová
30. ročník Pochod a cyklo – Lapačka – Prašivá 10. 6. 2017





Skalní příznivci pochodu z oblasti Lapačky, Sokol Šenov a KČT Horní Datyně pořádali
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
uskutečněného turistického pochodu a cyklojízdy.
110 let chaty na Ondřejníku 28. 9. 2017



Sekce historie uspořádala tradičně v den státního svátku setkání na oslavu jubilea této
beskydské chaty.
20. ročník Toníkovo zimní táboření 17. – 19. 11 2017



Zimní táboření se konalo se v tábořišti zvaném Údolí bažin v Horních Datyních a
zahájilo sérii zimních táboření v kraji.
20. ročník Novoroční čtyřlístek – Výstup na Stránský vrch 31. 12. 2017



Dvanáctikilometrová silvestrovská vycházka na Stránský vrch se startem v Břidličné.

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 byl uveden v Kalendáři akcí KČT 2017, oblasti MS
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SEKCE PROGRAMOVÉ RADY
Sekce pěší turistiky (S PT) Josef Drozdek, Anna Wernerová, Ing. Břetislav Hrbáček






Kompletní agenda k akcím seriálu „Vystup na svůj vrchol“- vytipované akce (s razítkem) a poř. odbory.Akce
prodloužena do konce roku 2018, poté bude utlumena. Přehled vybraných částek za rok 2017 bude zpracován a
zveřejněn na konferenci oblasti 18. 2. 2018 (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)
Kompletní agenda k seriálu akcí: „Moravskoslezské vrcholy“ v roce 2017 formou – Setkání na vrcholu (Drozdek)

Zpráva o činnosti sekce nebyla dodána. Hodnocení činnosti sekce provedl Josef Drozdek.
Sekce lyžařské turistiky (S LT) MUDr. Radovan Holub, Jan Klega





Seriál Novoročních čtyřlístků v MS kraji, prosinec 2016/leden 2017 (Sládek)
Lyžařský přejezd nejvyššími vrcholy Beskyd, 7. – 8. 1.17 (Holub)
Akce k Českému zimnímu srazu v Domažlicích 9. -12. 2 2017 (sekce LT)
51. roč., Zimní táboření Klondyke, Beskydy – Lipí, Kotař (Sládek)

Zpráva o činnosti sekce nebyla dodána. Hodnocení činnosti sekce provedl MUDr. Radovan Holub
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
Zpráva o činnosti sekce v samostatné příloze.
Sekce vodní turistiky (S VT) , Adam Šindler
 Vydání a prezentace „Přehledu vypouštění vod“ z přehrad v r. 2017 v MS kraji
 Využití nové loděnice na Ostravici u Slezskoostravského hradu
Zpráva o činnosti sekce nebyla dodána..
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
Zpráva o činnosti sekce v samostatné příloze.
Sekce ochrany přírody (S OP) Jan Blizňák (CHKO Beskydy), Ján Babnič (CHKO Jeseníky), bez zastoupení (CHKO
Poodří)
Zpráva o činnosti sekce nebyla podána
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, 27. 5. 2017, Svinec, jako součást 10. ročníku pochodu „Okolím Nového Jičína“

Sekce rodinné turistiky (S RT) neobsazena-hledáme nové zájemce o práci v sekci




Otevírání Ondřejnických studánek, Frýdlant, Ondřejník, 2017
Pokračování seriálu akcí "Za dvanácti měsíčky", Horní Lhota, 2017
Toulavý kočárek, propagovat mezi pořadateli
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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.
Připomínka 40.výročí založení turistiky ZdP, Ostrava, 18. 9. 2017, SK-ZdP KČT Ostrava
Zpráva o činnosti sekce nebyla dodána. Hodnocení činnosti sekce provedla Ludmila Grossmanová

Sekce moto (S M) neobsazena- hledáme nové zájemce o práci v sekci


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, Jan Čigelský




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

Hodnocení činnosti sekce provedla Mgr. Jitka Musilová.
Sekce hipoturistiky (S HIP) neobsazena- hledáme nové zájemce o práci v sekci


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: listopad 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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Historie beskydské turistiky - Síň slávy české turistiky 2017

Rok 2017 přinesl významná turistická jubilea:
Do Síně slávy české turistiky jsme uvedli turistu Ing. Vojtěcha Houdka, předsedu KČST
Moravská Ostrava. Podílel se na výstavbě chaty Ondřejník i Bezručově chatě na Lysé hoře.
Diplom o jeho uvedení převzali na konferenci v Praze jeho vnuci.
200 let Muzejnictví bylo připomenuto akcí: „Putování po Moravsko-slezském pomezí“,
tentokrát na akci 31.ročníku Dne kola – Cyklojízdy Radegast. Dílčí akce tohoto seriálu
provedla cykloturisty po nové cyklostezce podél řeky Ostravice, tudíž logicky po historické
hranici Moravy a Slezska.
Oslava jubileí beskydských chat pokračovala vzpomínkou na „110 let chaty Ondřejník“.
Těšíme se na turistická jubilea roku 2018!
Mgr. Jan Sládek, prosinec 2017

Sekce pěší turistiky
Přehled sbírky sekce pěší turistiky v rámci akcí
Vystup na svůj vrchol 2017
Odbor KČT
KČT Nová huť Ostrava

částka
2 800 Kč

KČT TJ VP Frýdek-Místek

450 Kč

KČT ZdP Odry

500 Kč

KČT Brušperk

660 Kč

Celkem

4 410 Kč

Poznámka – tabulka byla zpracována z dostupných zdrojů na oblasti, v Praze.Všem za
drobný obnos (10,- Kč za razítko do záznamníku VSV) je třeba poděkovat – podle všeho i
touto drobnou částkou přispělo takřka 441 turistů na akcích VSV v roce 2017.
Zpracoval: Zbyněk Husák, leden 2018
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Příloha č. 3)

Plán Programové rady a sekcí - 2018
Programová rada (PR) KČT , Moravskoslezské:
Schůzky:
18. 2. 2018

Výroční konference KČT, oblasti Moravskoslezské.

24. 11. 2018

Aktiv PR oblasti MS, Místo bude upřesněno.

V roce 2018 budou pokračovat akce k oslavám 100 let republiky a
130 let KČT (celkem bude uskutečněno 5 akcí)
Dlouhodobé úkoly, které plynou z programu KČT v dalších letech:






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)
Vytvoření nového cyklu pochodů „Moravskoslezské chaty“, který nahradí MS vrcholy
Vlastní turistické akce pořádané odbory KČT, event. sekcemi
Získávání a doplňování rad a sekcí novými, aktivními členy
Zapojení se do akce Čisté Beskydy a Ukliďme svět, Ukliďme Česko

HLAVNÍ OBLASTNÍ AKCE KČT a VÝZNAMNÁ AKCE KČT ČR 2018:
50. Zimní sraz TOM
Ostravice, Moravskoslezský kraj, 13. 1. 2018
Pořádá:
Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM
Kontakt:
Mojmír Nováček, tel. +420 603 513 144,
e-mail: mojmir.novacek@seznam.cz, www.tomici-msk.cz
Zimní sraz tomíků se každoročně koná u srubu KČT, odboru Baník Ostrava
na
Ostravici pod Ostrou horou. Od 10 do 14 hod. se účastníci zapojují do her a
soutěží, které připraví zúčastněné oddíly. Na závěr vítězové obdrží diplomy a drobné ceny.
Samozřejmostí je zapojení všech účastníků do sbírky Novoroční čtyřlístek.

DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKCE KČT ČR 2018:
10. Mezinárodní zimní sraz turistů
Oščadnica, Slovensko, 25. - 28. 1. 2018
Pořádá: Obec Oščadnica, Regionální rada KST
Kontakt: e-mail: srazturistov@oscadnica.sk, www.oscadnica.sk
registrace tel. +421 917 621 260
ubytování tel. +421 414 382 101
Jubilejní mezinárodní sraz nám představí krásy Kysuckých Beskyd, budou připraveny
upravené trasy, zimní táboření bude u chaty na Velké Rači. Uzávěrka přihlášek 15. 12.
2017.
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6. Festival turistických amatérských filmů a fotografií
Zlín – Vizovice, Zlínský kraj, 20. - 22. 4. 2018
Pořádá: KČT, oblast Valašsko-Chřiby a KČT, odbor Vizovice
Kontakt:
Ing. Miloslav Vítek, tel. +420 736 754 033
e-mail: eurobeds.vitek@kct.cz,
Přihlášky: www.turistickyfilmfestival.cz, www.kctvizovice.ic.cz
Prodloužený víkend nejen s promítáním krátkých filmů s turistickou tématikou natočených členy KČT, ale i s poznávací
turistikou po Valašsku a zábavným programem.

16. Letní turistický sraz
Sokolov, Karlovarský kraj, 30. 6. - 8. 7. 2018
Pořádá: KČT, odbor Krušné hory Sokolov a KČT, oblast Karlovarský kraj
Kontakt:
Ladislav Zoubek, tel. +420 730 574 208
e-mail: ladislav.zoubek@gymso.cz,
Díky výhodné poloze v údolí řeky Ohře, rozprostřeného mezi svahy Slavkovského lesa a
Krušných hor, i řadě atraktivních míst pro rekreaci vám můžeme v Sokolově a jeho okolí
nabídnout množství aktivit od pěší turistiky a cykloturistiky až po koupání v atraktivním
prostředí. Dopřejte si poznání kulturních a historických míst a objektů Sokolova.

47. ročník Za posledním puchýřem
Semily, Liberecký kraj, 15. - 18. 11. 2018
Pořádá:
KČT, odbor Semily
Kontakt:
Zdeňka Marková, tel. +420 724 096 226
e-mail:: kct.semily@seznam.cz
www.posledni-puchyr-2018.cz
Město Semily se rozkládá na severovýchodě Čech, v podhůří západních
Krkonoš, pod severovýchodním úbočím bájné hory Kozákov.
Touto akcí ukážeme turistům nádherný kout naší vlasti Český ráj, který vzniká velkým
množstvím přírodních i historických památek a to vše střeží dvě dominanty kraje Trosky a Kozákov. Semilsko je krajem
dalekých rozhledů a hlubokých údolí, kterými se proplétá řeka Jizera. V bezprostřední blízkosti města Semily je unikátní
kaňon řeky Jizery s Riegrovou a Kamenického stezkou a Bozkovské dolomitové jeskyně. To jsou místa, která rozhodně stojí
za návštěvu a my Vás na ně v pátek rozvezeme.

Významné oblastní akce v roce 2018
zařazené do cyklu
100 let republiky, 130 let v pohybu
31. 3. 2018

58. DP Bezručova Moravice, Pořadatel: VHT Opava

15. 5. 2018

53. Krnovská padesátka pěšky a na kole, Pořadatel: KČT Krnov

28. 9. 2018

18. Oslavy jubileí beskydských chat, Beskydy chata Martiňák, Pořadatel:
Programová rada KČT, oblast Moravskoslezská, sekce historie turistiky

21. – 23. 9. 2018
20. 10. 2018

69. Sraz oddílů, zabývajících se tábořením, turistikou a pobytem v přírodě
Pořadatel: TOM BVÚ
37. Po zarostlém chodníčku – spadaným listím, Pořadatel: KČT Hukvaldy
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Jubilejní akce KČT, oblasti Moravskoslezské v roce 2018

13. 1. 2018
7. 4. 2018
8. 9. - 9. 9. 2018
1. 12. 2018

50. ročník Zimní sraz TOM – Ostravice, Pořadatel: MS KR A-TOM, TOM 4302
Sirius
20. ročník Jarní tuláček – Brušperk, Pořadatel: KČT, odbor Brušperk
60. ročník Bezručův výplaz - Lysá hora , Pořadatel: KČT, odbor Lysá hora
Ostravice
20. ročník Zimní tuláček - Brušperk , Pořadatel: KČT, odbor Brušperk

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, poté bude utlumena. Vybraná částka za rok 2017 bude
zpracována a zveřejněna na konferenci oblasti 18. 2. 2018
Dvoustovka při turistických akcích
Seriál akcí Moravskoslezské vrcholy/2018-setkání na vrcholu(Drozdek)
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
Akce s turistickými známkami a nálepkami edice KČT (4 akce 2018)
Novoroční čtyřlístky v Moravskoslezské oblasti – 14 míst (2018)

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE – výběr akcí partnerských spolků
Klub slovenských turistov (KST), RR KST Čadca
(Regionálna rada KST)
10.Medzinárodný.zimný zraz v Oščadnici –
Organizátor: RR KST Čadca, KST – sekcia LT, sekcia mládeže
Zahájenie 100 jarných kilometrov na Marťakovskom kopci
22. 4. 2018
Organizátor: RR KST Čadca
Krajom Drotárie - 19. ročník – štart v Ochodnici
12. 5. 2018
Organizátor: KST Vysoká nad Kysucou
12. 8. 2018
9. ročník společného výstupu na Velkou Raču, 1 236 m n. m
Letný prechod Kysuckou vrchovinou - 10,15,35km, 41. ročník
2. 9. 2018
Organizátor: TK Kysucký Lieskovec
Ukončenie letnej turistickej sezóny na Vojtovom vrchu – 12. ročník
14. 10. 2018
Organizátor: RR KST Čadca
Kontakt: Žabka František – 00421 904 851 972
frazabka@gmail.com, http://rrkstcadca.weblahko.sk/
25. - 28. 1. 2018
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Polskie Towarzystwo Turystyczno - Sportowe "Beskid Śląski"
w Republice Czeskiej
Rajd o kyrpce Macieja
Organizátor: PTTS "Beskid Śląski" w Republice Czeskiej
4. 8. 2018
Start: Mosty u Jablunkova, Hrádek, 7 – 9 hodin, PT, CTCíl: Jablunkov Gorolskie Święto,
Kontakt: Halina Twardziková, info@ptts-beskidslaski.cz, www.ptts-beskidslaski.cz

SEKCE PROGRAMOVÉ RADY
Sekce pěší turistiky (S PT) Josef Drozdek, Anna Wernerová, Ing. Břetislav Hrbáček


Kompletní agenda k akcím seriálu „Vystup na svůj vrchol“- vytipované akce (s razítkem) a poř. odbory. Akce
prodloužena do konce roku 2018, poté bude utlumena. (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, Jan Klega
 Seriál Novoročních čtyřlístků v MS kraji, prosinec 2017/leden 2018 (Sládek)
 42. Lyžařský přejezd nejvyššími vrcholy Beskyd, 6. – 7. 1.18 (Holub)
 Akce k 10. mezinárodnímu zimnímu srazu v Oščadnici 25.-28.1.2018 (sekce LT)
 52. roč., Zimní táboření Klondyke, Beskydy – Lipí, Kotař (Sládek)
Sekce cykloturistiky (S CT) Dr. Ing. Jan Břuska pro nemoc zástup Oleg Jánský
 Účast na cykloakci „51. ročník Okolo Tatier na Slovensku (červen)
 Osvěta a propagace cykloturistických soutěží
Sekce vodní turistiky (S VT) , Adam Šindler
 Vydání a prezentace „Přehledu vypouštění vod“ z přehrad v r. 2018 v MS kraji
 Využití nové loděnice na Ostravici u Slezskoostravského hradu
 Celoroční sjezdy řek dle kalendáře akcí 2018 (Odra, Ostravice, Moravice)
Sekce vysokohorské turistiky (S VHT) Václav Pokorný



Zabezpečení výcviku minima VHT pro členy a zájemce
Vzájemná součinnost odborů ve výcviku (společná akce, výměna zkušeností, společný aktiv) Termíny a místa
jednotlivých akcí zatím nejsou stanoveny.
 Celoroční akce odborů VHT dle kalendáře akcí 2018
 Kompletní agenda k seriálu akcí: „Moravskoslezské vrcholy“ v roce 2018 formou – Setkání na vrcholu (Drozdek)
Sekce ochrany přírody (S OP) Jan Blizňák (CHKO Beskydy), Ján Babnič (CHKO Jeseníky),
bez zastoupení (CHKO Poodří)
 Aktiv: Ochrana přírody, povinnosti pořadatelů tur. akcí, CHKO Beskydy- podzim 2018, 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, Chata Martiňák 28. 9. 2018 +
zájezd seniorů
200 let Muzejnictví, Pochod okolo Václavovic a cyklojízda Slezská brána 1.5.2018
Putování po Moravskoslezském pomezí – 200 let Muzejnictví
Studijní cesty
Publikační činnost
Schůzky sekce historie
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Sekce rodinné turistiky (S RT) neobsazena-hledáme nové zájemce o práci v sekci
 Otevírání Ondřejnických studánek, Frýdlant, Ondřejník, 2018
 Pokračování seriálu akcí "Za dvanácti měsíčky", Horní Lhota, 2018
 Toulavý kočárek, propagovat mezi pořadateli
Sekce zdravotně postižených turistů (S ZdP) Ludmila Grossmanová



10.Medzinárodný.zimný sraz turistů v Oščadnici, 25. -28. 1. 2018, účast ZdP turistů na akci
 Celostátní zimní sraz ZdP turistů v České Třebové, 15. -18. 3. 2018
 Oblastní sraz ZdP turistů Moravskoslezského kraje, Bruntálsko, 11. -13. 5. 2018
 Celoroční akce odborů ZdP dle kalendáře akcí 2018
Sekce moto (S M) neobsazena- hledáme nové zájemce o práci v sekci
 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, Jan Čigelský





Trasy, okruhy IVV v MS kraji – přehled, propagace
Přehled OTO a TTO v MS kraji, nabídka veřejnosti
Vydání nového OTO Opavsko
Příprava Euripiády na Sicílii, 21. – 26. 5. 2018, konaná ve 2 centrech – Castelvetrano-Selinunte a Mazara del Vallo.
Informace o akci jsou rozsáhlé a najdete je na stránkách sekce IVV Programové rady KČT. Zda bude pořádán
zájezd na tuto akci, není rozhodnuto.
Sekce hipoturistiky (S HIP) neobsazena- hledáme nové zájemce o práci v sekci
 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)

Výhled do roku 2019, 2020:
Únor 2019: Volební konference KČT, oblasti Moravskoslezské
Zima 2020: pořadatelé XI. Mezinárodního zimního srazu turistů (Jeseníky, Rýmařov)
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 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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Příloha č.4)

Novoroční čtyřlístek 2018
v Moravskoslezském kraji
Sbírka ve prospěch budování turistických tras pro vozíčkáře
Pořadatel
Výstup na Praděd,
Šelenburk
Pochod Slezská
brána
Pochod na Hončovu
hůrku
Výstup na
Kubánkov

2014

2015

2016

2017

2018

6 532

7 210

8 891

7 488

8 375

4 060

4 200

4 180

5 050

4 873

3 045

3 313

3 235

4 265

4 630

1.

KČT Krnov, 2x

2.

KČT Horní Datyně

3.

KČT Příbor

3 711

4 310

4 644

4 700

4 670

4.

KČT Hukvaldy

5.

2 354

3 018

Nebyl

Nebyl

6 013

5 700

Nebyl

5 500

2 760

4 382

2 740

5 762

7.

2 000
KČT Kunčice p. O.
Pochod v místě
KČT Baník Ostrava a Výstup na Landek v 5 800
SK-ZdP Ostrava
Ostravě
Zimní sraz TOM na 5 200
Kr. rada A-TOM
Ostravici

8.

KČT Břidličná

1 530

1 550

1 500

1 400

1 600

4 646

3 616

6 258

5 749

6 528

9.

KČT Vítkovice

3 400

3 330

3 413

3 950

4 000

1 130

1 140

1 020

1 016

1 100

2 000

2 000

2 000

1 600

1 720

760

1 136

1 000

Nebyl

940

13. KČT Bílovec

Stránský vrch
Výstup na haldu
Ema
Čtyřlístek na chatě
Prašivá
Zimní táboření
Moravice
Přejezd Beskyd Bílá
Fit výstup - Na
výšině

14. KČT Nový Jičín

Starý Jičín - hrad

2 749

2 080

2 780

2 233

3 741

Výnos sbírky

46 563

45 012

52 021

40 191

53 439

6.

10. KČT VP Frýdek
11. KČT Bohumín
12. Sekce lyžař. tur.

Poděkování všem pořadatelům a účastníkům za příspěvek

Výnos sbírky: v MS oblasti v roce 2018: 53 439 Kč
ze všech oblastí KČT v ČR: bude zveřejněn v časopise Turista

------------------------------------------------------Další odbory KČT, přidáte se? Uspořádáte Čtyřlístek 2019?
Kde to je zralé? (na spadnutí): Petřvald, někdo z Havířova, Brušperk, chata Skalka, Karviná, chata Lysá hora!!!, Nová
Huť…
Z údajů pořadatelů zpracoval za Programovou radu KČT obl. MS,
20.1.2018, Mgr. Jan Sládek, 776 126 091, e-mail: kct.sladek@quick.cz
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