
ZÁZNAM Z  ČLENSKÉ SCHŮZE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ – ODBOR MNICHOVO HRADIŠTĚ
15. 3. 2022

členská schůze proběhla formou per rollam

Počet hlasujících:  32  
Počet členů KČT celkem: 54
Členská schůze byla usnášeníschopná, neboť se jejího hlasování účastnila nadpoloviční většina členů
Klubu českých turistů, odboru Mnichovo Hradiště.

1. Úvodní slovo
Vzhledem k pandemii Covid-19 a nemožnost uspooádat prezenční formu členské schůze jsme 
v rámci výboru zvolili pro tuto akci formu per rollam.

2. Činnost odboru za rok 2021 – Markéta Tomášová (předsedkyně odboru)
Poedsedkyně odboru poedkládá v poíloze č. 1 Zprávu o činnost odboru za rok 2021. Odbor vznikl na 
zakládací schůzce 15. února 2018 a 25. května 2018 byl zapsán do spolkového rejstoíku u Městského
soudu v Praze jako pobočný spolek. 

Za rok se výbor sešel celkem 3x, aby společně diskutoval nad poípravou jednotlivých akcí odboru 
(plus členská schůze za rok 2020 a jedna ze schůzek výboru byly e-mailové). 

Shrnutí výletů za čtvrtý rok činnosi odboru, které probíhaly od ledna do prosince: celkem jsme 
zorganizovali 43 akcí (v loňském roce 29), mezi které můžeme počítat podzimní poechod Děčínska, 1 
vodácký výlet, 1 cyklovýlet, 1 noční pochod, 19 seniorských výletů, 2 dětské výlety, 5 
Mnichovohradišťských kamínkování, 2 brigády. Pro zájemce jsme poipravili v únoru a boeznu Skryté 
vrcholky, v boeznu až červnu 100 jarních kilometrů, po celý měsíc duben možnost individuálně 
navštívit Zásadku (místo naší tradiční dubnové akce Zásadně na Zásadku), v dubnu a v oíjnu měli 
zájemci možnost zapojit se do celorepublikové akce 10 000 kroků.

Odbor se účastnil nejen výletů, ale i různých brigád, celkem dvou a projektů: zapojili jsme se do 
dobrovolnické brigády na pláži u Jizery a individuálně též do celorepublikové úklidové akce Ukliďme 
Česko. Poišli jsme s projektem Lavičky v krajině (na popud Lukáše Umáčeného a ve spolupráci s 
Jednotou bratrskou) – dvě lavičky již byly v krajině instalovány, toetí bude osazena na své místo na 
jaoe 2022 dle výsledků hlasování členů KČT a veoejnost. S mnichovohradišťským muzeem jsme se 
zapojili i do Pocty Václavu Budovci z Budova. 

Zajímavosi z výletů:
Nejbližší cíl našeho výletu: Zásadka na Sychrově, cca 3 km
Nejvzdálenější cíl našeho výletu: Kleiner und Grosser Zschirstein (během víkendového poechodu 
Děčínska), Ratbooice.
Celkem jsme společně zvládli 448 kilometrů (nicméně v rámci 2. ročníku akce 100 jarních kilometrů 
zapojení účastníci individuálně dosáhli cca 15 000 km; za akci 10 000 kroků si pak můžeme poipsat v 
dubnu 16 475 km, v oíjnu dalších 11 069 km).
Našich výletů a akcí se účastnilo celkem 556 osob, od nejmladších dětí až po seniory, máme 
dokonce i psí výletníky. 



Již v roce 2020 jsme získali nové vedoucí výletů, paní Vladimíra Hančlová zorganizovala čtyoi 
seniorské výlety, Petr Hladík nabídl taktéž dvě akce – realizována však byla pouze podzimní, jarní 
termín byl kvůli pandemii zrušen. Výlet na Frýdlantsko si pro zájemce poipravila Jana Jedličková. 
Konečně se podaoilo zrealizovat i cyklovýlet za kostely na Mnichovohradišťsku, který si pro zájemce 
poipravil pan faráo Pavel Mach. Na podzim loňského roku se se svou nabídkou poidala i Jitka 
Thorovská, která seniory vyvezla do východních Čech (do Josefova a do Ratbooic). Všem velmi 
děkujeme, že rozšíoili naši nabídku o nové destnace.
Kvůli dalším vlnám pandemie Covid-19 došlo ke zrušení či poesunutí některých našich akcí. Nicméně 
i poes tuto nepoíznivou skutečnost jsme dokázali nabídnout naší členské základně i široké veoejnost i
tak dostatek různorodých aktvit, z nichž si mohl vybrat opravdu každý. Objevily se i nové akce.

3. Zpráva o hospodaření za rok 2021 – Ondřej Šindelář (hospodář odboru)
Účastníci schůze byli v poíloze č. 2 Zpráva o hospodaoení za rok 2021 seznámeni s hospodaoením 
odboru za rok 2021. Byly poipraveny informace o poíjmech a výdajích, o majetku a zůstatku na účtu. 
Hospodaoení spolku je vedeno oádně dle směrnice KČT HOSP 18/2016. Odbor nevykazuje žádné 
ztráty a záporný stav účtu. Na konci roku 2021 činil majetek spolku (peněžní prostoedky) 8292 Kč. 
Dále byl poedstaven stav poíjmové i výdajové stránky rozpočtu v roce 2021.

Schvalujete Zprávu o činnosi a hospodaření odboru za rok 2021?
ANO: 32    NE: 0    ZDRŽEL SE: 0

4. Zpráva kontrolora za rok 2021 – Zuzana Tomášová
Klub českých turistů, odbor Mnichovo Hradiště, děkuje Aleně Ortové za její dosavadní činnost 
kontrolorky v letech 2018-2020. Na svou žádost již nechtěla paní Ortová tuto činnost vykonávat, její 
místo zastoupila Zuzana Tomášová, které děkujeme za poevzetí této úlohy. Členové odboru byli v 
poíloze č. 3 Zpráva kontrolora za rok 2021 seznámeni s výsledky kontroly Zuzany Tomášové.

Klub českých turistů, odbor Mnichovo Hradiště hospodaoil v roce 2021 se jměním oádně. 
Kontrolorka navrhla schválení zprávy o hospodaoení za rok 2021 zpracované p. Šindeláoem.

Schvalujete Zprávu kontrolora odboru za rok 2021?

ANO:  32     NE: 0     ZDRŽEL SE: 0

5. Plán činnosi na rok 2021 – Markéta Tomášová
V poíloze č. 4 Plán činnost na rok 2022 nalezli členové KČT nabídku aktvit, které poipravujeme pro 
letošní rok. V poípadě nenadálých změn oprot plánovanému programu budeme členy informovat e-
mailem, na našich webových stránkách i na našem facebookovém proflu. 
Pokud mají členové odboru jakékoli tpy či touhy na výlety, sdělte je prosím emailem Markétě 
Tomášové kdykoli v průběhu roku (hingina@seznam.cz).  
V nabídce na letošní rok opět naleznete oblíbené seniorské výlety Heleny Pöllové, paní Vladimíra 
Hančlová si pro vás opět poipraví čtyoi výlety, zapojit se opět plánuje i Jitka Thorovská. 
Ochuzeni nebudete o vodácký výlet od Ondoeje Šindeláoe (na některou z východočeských oek),  
víkendovou akci v podobě pobytu ve Sloupu v Čechách. Věoíme, že na jaoe již konečně vyjde 
realizace několikrát zrušených výletů do Oldoichova v Hájích či na Ještěd. Markéta Tomášová pro 
tento rok plánuje odstartovat cyklus výletů Za krásami Prahy, jež bude rodinám nabízet vždy na jaoe 
a na podzim. Na programu je též dětský poechod či noční pochod.



Od boezna startuje toetí ročník 100 jarních kilometrů (potrvá až do 21. června). 
I pro letošní rok se zapojujeme do celorepublikové výzvy 10 000 kroků (www.desetsickroku.cz), 
která vypukne 1. dubna 2022. 
Na jaoe 2022 by měla být instalována toetí lavička, jež se zrodila v rámci projektu  Lavičky v krajině ve
spolupráci s Jednotou bratrskou – podaoilo se nám v loňském roce vybrat ne na jednu, ale rovnou na
toi lavičky, dvě již stojí (v aleji u Káčovské bažantnice a v Dolcích), o toetí budou hlasovat poispěvatelé
a členové KČT na našem webu.
Od listopadu až do Štědrého dne se o sobotách můžete těšit na Mnichovohradišťské kamínkování, 
které bylo v loňském i poedloňském roce velmi úspěšné.
Stejně tak věoíme, že se letos opět sejdeme u celorepublikové akce Ukliďme Česko, a to 
prostoednictvím výzvy Ukliďme Hradiště, ukliďme si za humny. Zapojit se chceme jako každoročně i 
do dobrovolnické brigády na pláži u Jizery. Nově pak na konci boezna plánujeme brigádu pod 
Drábskými světničkami.
Těšit se můžete též na výlety Jioího Jandy, Tomáše Trkoly, Petra Hladíka či Jany Jedličkové nebo 
Pavla Macha. 

Schvalujete plán činnosi na rok 2022?

ANO: 32    NE: 0    ZDRŽEL SE: 0 

6. Návrh výše členských příspěvků na rok 2022 – Ondřej Šindelář
S výší členských poíspěvků se mohli členové odboru seznámit v poíloze č. 5 Návrh členských 
poíspěvků na rok 2022. Na rok 2022 jsou členské poíspěvky následující: dospělí 220 Kč, seniooi 170 Kč
a dět 120 Kč. Z těchto poplatků našemu odboru zůstává 20 Kč, jež nám pomáhají poi platbě za 
tskoviny, drobné dárečky pro dět, kanceláoské potoeby, plánování výletů atd. 

Schvalujete výši členských příspěvků na rok 2022?
ANO: 32    NE: 0    ZDRŽEL SE: 0

7. Návrh rozpočtu na rok 2022 – Ondřej Šindelář
Informace o návrhu rozpočtu na rok 2022 byly poedstaveny v poíloze č. 6 Návrh rozpočtu na rok 
2022. Tento návrh je poehledně zpracován do tabulky poehledu poíjmů a výdajů. Odhadové poíjmy za
rok 2022 činí 49 000 Kč, výdaje také 49 000 Kč, rozdíl je tedy nulový. V poíjmech jsou zahrnuté 
startovné a účastnické poplatky, peněžní dary, členské poíspěvky, dotace z městského rozpočtu. Ve 
výdajích jsou zahrnuty poplatky za kanceláoské potoeby, propagační materiály, půjčení sportovních 
potoeb – pronájem lodí, doprava atd. 

Schvalujete návrh rozpočtu na rok 2022?
ANO: 32    NE: 0    ZDRŽEL SE: 0

8. Hlasování o delegátech a jejich náhradnících na oblastní konferenci KČT v roce 2022
V poíloze č. 7 Návrh delegátů a jejich náhradníků na konferenci Stoedočeské oblast KČT byla 
informace, že vzhledem k poekryvu termínu konání konference Stoedočeské oblast KČT s jarními 

http://www.desettisickroku.cz/


prázdninami v okrese Mladá Boleslav nejsme schopni vyslat na konferenci žádné kandidáty. Po 
domluvě se sekretáoskou Stoedočeské oblast KČT nebudeme tedy nikoho nominovat.

Schvalujete volbu delegátů na oblastní konferenci KČT v roce 2022?
ANO: 31    NE: 0    ZDRŽEL SE: 1

9. Výběr členských poplatků 
V průběhu ledna a února došlo k výběru členských poplatků na rok 2022. Děkujeme všem, kteoí si 
členství v odboru zachovali i pro letošní rok, a jsme rádi i za ty, kteoí rozšíoili naše oady. Těm, kdo 
zaplatli členský poíspěvek poevodem z účtu a ještě nezískali novou legitmaci, ji poedáme osobně.

10. Závěr schůze
Děkujeme všem, kteoí se zapojili do hlasování o důležitých bodech členské schůze Klubu českých 
turistů, odboru Mnichovo Hradiště. Velmi nás mrzí, že jsme se nemohli potkat osobně, nechat vás 
nahlédnout do našich kronik či vám jako již tradičně promítnout fotogalerii za loňský rok. Nicméně 
věoíme, že se společně potkáme na některém z našich výletů, jež jsme pro vás v tomto roce 
naplánovali. Tím největším bude již pátý ročník jarního zahajovacího výletu Zásadně na Zásadku, na 
který vás zveme v neděli 10. dubna. Veškeré aktuální informace o naší činnost naleznete na našem 
webu www.kct-mh.cz či na našem FB proflu Klub českých turistů – Mnichovo Hradiště. 

Zaznamenala: Markéta Tomášová 

Přílohy:

1. Zpráva o činnost odboru za rok 2021
2. Zpráva o hospodaoení odboru za rok 2021
3. Zpráva kontrolora odboru za rok 2021
4. Plán činnost na rok 2022
5. Návrh členských poíspěvků na rok 2022
6. Návrh rozpočtu na rok 2022
7. Návrh delegátů
8. Poehled hlasování členů odboru

http://www.kct-mh.cz/

	
	Odbor se účastnil nejen výletů, ale i různých brigád, celkem dvou a projektů: zapojili jsme se do dobrovolnické brigády na pláži u Jizery a individuálně též do celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko. Přišli jsme s projektem Lavičky v krajině (na popud Lukáše Umáčeného a ve spolupráci s Jednotou bratrskou) – dvě lavičky již byly v krajině instalovány, třetí bude osazena na své místo na jaře 2022 dle výsledků hlasování členů KČT a veřejnosti. S mnichovohradišťským muzeem jsme se zapojili i do Pocty Václavu Budovci z Budova.

