
Zpráva o činnosti KČT, odbor Valašské Meziříčí za rok 2022 

Usnesení Výroční schůze odboru konané  18.1.2022  uložilo výboru tyto úkoly: 

1. Zajistí splnění jednotlivých úkolů z Plánu turistických akcí roku 2022 

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

snažili uskutečnit většinu plánovaných akcí.  

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 a instalací směrovek. 
V roce 2022 značkaři KČT, odboru Valašské Meziříčí obnovili Vyznačeno a přezna-
čeno 117 km pěších turistických tras., vyznačeno a přeznačeno 31 km pásových cyk-
lotras. Na 30 ti-mech, ( rozcestnících ) pásových cyklotras, namontováno 73 ks tabulek 
a směrovek a bylo skontrolováno a opraveno 350 km silničních cyklotras v okr.Vsetín. 
V roce 2022 se na obnově značení nejvíce podíleli pan Jiří Svak s Líbou Šimíčkovou a 
Ladislav Bubník a Milada Hássová s dcerou. Práce značkařů je velmi náročná přede-
vším na čas, proto patří všem výše jmenovaným náš dík a uznání.  

 

Pár čísel o našem odboru. Ke konci roku 2022 měl náš odbor 144 členů, z toho seniorů 

110 a výdělečně činných pouze 34., tj.  4/5 členské základny tvoří senioři. Členská 

základna je již několik let stabilizovaná a úbytek členů se daří kompenzovat příjímáním 

nových členů. 

Nyní několik poznámek k významným akcím z Plánu minulého roku.  

Skupina Za zdravím vedená manžely Procházkovými a Adélou Vymětalíkovou a 

uskutečnila 37 vycházek za celkové účasti 405 turistů a našlapala 514km. Skupina 

vedená Vandou Konvičnou uskutečňuje pravidelné vycházky v neděl a občas i ve 

středu. Uskutečnila jich 87. Zúčastnilo se jich 891 turistů a nachodili celkem 907km . 

Tato vycházková skupina patří mezi naše nejaktivnější a paní Vandě Konvičné patří 

veliký obdiv a uznání. Středeční vycházková skupina pod vedením paní Kalellrové a 

Weissové uskutečnila 35 vycházek s účastí 350 turistů a nachodili 577 km. Broňa 

Zachrdla tradičně připravil 4 oblíbené jednodenní turistické zájezdy za účastí 49 turistů 

na každém zájezdě. Chtěl bych vyzvednout paní Janu Cabákovou, která již třetí rok 

organizuje oblíbené vícedenní zájezdy. Na těchto zájezdech si přijdou na své jak zdatní 

turisti, tak méně zdatní i milovníci historie a památek. A kam jste se letos s Janou mnozí 

z vás podívali? V květnu kvůli nejasné bezpečnostní situaci operativně zajistila místo 

plánovaného zájezdu na Východní Slovensko zájezd na Šumavu, v červenci zavítala na 

Kokořínsko a v srpnu na Znojemsko, Všech zájezdů se zúčastňovali i nečlenové z řad 

veřejnosti.  

I vloni se uskutečnila tradiční Silvestrovská jízda (spíše přechod) Bumbálka – Soláň 

nebo zimní výstup na Radhošť, i když s menší účastí. Již po 5. proběhlo rozloučení s 

létem u táboráku a rozhodli jsme se ho i v příštím roce uspořádat na chatě Broňi 

Zachrdly na Lázech. Uskutečnili se i další tradiční akce Velikonoční vycházka, letní a 

zimní turistické srazy, Poslední puchýř, Přátelství bez hranic, Mezinárodní týden 

turistiky na Valašsku, í když z menší účastí. V letošním roce jsme uspořádali již 46. 

ročník Cesta pohádkovým lesem ke Dni dětí a a jako propagaci turistiky. Protože zájem 



jak veřejnosti, tak našich členů pomoci s organizací se již několik letos snižuje, rozhodl 

se výbor tuto akci tímto ročníkem ukončit a příští roky ji již nepořádat. I letos se řada 

z vás aktivně zapojila do plnění výkonnostních odznaků. Jak mnozí víte, kvůli věku a 

zdravotnímu stavu se rozhodli ukončit vedení vycházek manželé Procházkovi, kteří se 

dlouhodobě věnovali vedení skupiny Za zdravím. Za jejich obětavou práci jim děkuji a 

určitě si zaslouží naše uznání a poděkování, jakožto i všichni ostatní vedoucí vycházek, 

organizátoři a vedoucí zájezdů a akcí pro veřejnost. 

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 v dalších letech 

Po celý uplynulý rok se výbor odboru scházel na svých schůzích pravidelně jedenkrát 

měsíčně. Na jednáních připravoval akce na následující měsíc, plnil úkoly z vyšších 

orgánů KČT, případně TJ. Celá řada akcí, vycházek a výletů se nám povedla, 

Největším oceněním naší práce pro nás byla spokojenost a hojná účast vaše i široké 

veřejnosti - účastníků akcí. Dovolte mi, abych i vašim jménem poděkoval všem 

dosavadním členům výboru za odvedenou práci. Při placení členských příspěvků jste 

dostali nový „Plán akcí odboru 2023“. 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 2023 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 

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. 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 2023. 

 

Děkuji Vám za pozornost. 

       Vypracoval Ing. Bronislav Zachrdla 

          předseda KČT, odbor Valašské Meziříčí 


