
ZÁZNAM Z  ČLENSKÉ SCHŮZE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ – ODBOR MNICHOVO HRADIŠTĚ
26. 11. 2019, Volnočasové centrum

Počet účastníků celkem: 25
Členové: 24
Nečlenové: 1
Při hlasování mohou hlasovat pouze členové Klubu českých turistů, odboru Mnichovo Hradiště.

1. Úvodní slovo
Program členské schůze představil a celou akci moderoval 2. místopředseda Tomáš Trkola, který 
představil členy výboru i kontrolorku Ing. Alenu Ortovou.

2. Činnost odboru za rok 2019 – Markéta Tomášová (předsedkyně odboru)
Předsedkyně odboru připomněla založení našeho odboru, který vznikl na zakládací schůzce 15. 
února 2018 a 25. května 2018 byl zapsán do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze jako 
pobočný spolek. K dnešnímu datu má spolek 56 členů (v loňském roce 49 členů). 

Za rok se výbor sešel celkem 10x, aby společně diskutoval nad přípravou jednotlivých akcí odboru.

Došlo také na shrnut vvletů za druhv rok činnost odboru, které probíhaly od ledna do listopadu: 
celkem jsme zorganizovali 35 akcí (v loňském roce 21), mezi které můžeme počítat zimní víkend pro 
členy výboru ve Velké Úpě, dva víkendy pro členy KČT (Sloup v Čechách a říjnový přechod Jizerských 
hor), jeden vodácký výlet, jeden zahraniční výlet, 8 seniorských výletů, 5 dětských výletů a 
stopovanou, 7 brigád (loni jsme se zapojili do 3 brigád).

Odbor se účastnil nejen vvletů, ale i různvch brigád, celkem sedmi: několikrát jsme uklízeli v Údolí 
snů, zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko i do dobrovolnické brigády na pláži u Jizery, vysadili 
jsme jeden dub u Přestavlckého rybníka a spolu s ostatními mnichovohradišťskými spolky jsme se 
zapojili do výsadby třešňové aleje podél polní cesty od zámku do Hoškovic.

Zajímavost z vvletů:
Nejbližší cíl našeho výletu: Zásadka na Sychrově, cca 3 km
Nejvzdálenější cíl našeho výletu: Oybin v Německu 
Celkem jsme společně nachodili 329 kilometrů, 23 kilometrů jsme ujeli po vodě (celkem tedy 362 
km, v loňském roce 255 km). 
Našich výletů a akcí se účastnilo celkem 623 osob (v loňském roce 370), od nejmladších dět až po 
seniory, máme dokonce i psí výletníky. Nejvíce účastníků se sešlo na druhém ročníku výletu Zásadně
na Zásadku (kolem 90 osob), který organizujeme na začátku dubna a jehož 3. ročník byl přihlášen do
celorepublikového kalendáře akcí KČT i do kalendáře Středočeské oblast KČT (výlet se uskuteční 5. 
4. 2020). Velkému zájmu se těšil též víkendový pobyt ve Sloupu a výlet s místním panem farářem 
Poznejme kostely v okolí Mnichova Hradiště (oba kolem 35 účastníků).

Klub českých turistů - odbor Mnichovo Hradiště se snaží o zvelebování okolí Mn. Hradiště.  



a. Od loňského roku jsme v kontaktu s Městským muzeem Mnichovo Hradiště ohledně údržby 
Haškovského památníku pádu ze skály – od paní Dumkové a pana Sosnovce máme k dispozici 
řadu materiálů o historii tohoto místa. Vedoucí muzea přizvala na místo restaurátora, který 
uvedl, že není reálné památník restaurovat, je možné pouze zakonzervovat jeho současnou 
podobu. Markéta Tomášová oslovila emailem 20. 11. 2019 emailem paní Bičíkovou z městského 
úřadu, která má danou problematku na starost, s prosbou o aktuální informace, dosud bez 
odpovědi.

b. Snaha o získání informací o Údolí snů (naprot Vostrovu) nás svedla dohromady s panem 
Kolocem, který nám leccos z historie místa osvětlil. Rádi bychom toto místo upravili a vytvořili 
z něj „venkovní klubovnu“ a místo pro setkávání, zorganizovali jsme na tomto místě 2 brigády, 
během nichž byl prostor vyčištěn od popadaných stromů a větví.

Také usilujeme o přeznačení červené turistcké trasy ve městě a v jeho okolí. Ke slovu se zde dostal 
Jiří Janda, člen značkařské skupiny KČT Mladá Boleslav. Snaha přeznačit červenou trasu (úsek mezi 
nádražím a náměstmm úsek přes lesoparkm úsek z Valečova do MH) stále trvá, Jiří Janda vyčkává, až 
budou objednány a dodány nové směrovky.

3. Zpráva o hospodaření za rok 2018 a změna rozpočtu na rok 2019 – Ondřej Šindelář (hospodář 
odboru)

Účastníci schůze byli seznámeni s hospodařením odboru za rok 2018. Byly připraveny informace 
o příjmech a výdajích, o majetku a zůstatku na účtu. Hospodaření spolku je vedeno řádně dle 
směrnice KČT HOSP 18/2016. Odbor nevykazuje žádné ztráty a záporný stav účtu. Po prvním roce 
činnost činil majetek spolku (peněžní prostředky) 2 606 Kč. Dále byl představen stav příjmové 
i výdajové stránky rozpočtu v roce 2019.

Náš odbor získal v říjnu 2019 dar od Nadace rozvoje občanské společnost v rámci grantového 
programu Nadačního fondu ŠKODA AUTO: Tvoříme místo, kde se dobře žije, grantová výzva: 
Občanská společnost. Realizátorkou projektu je Terezie Nohýnková, projekt je připraven ve 
spolupráci se ZŠ Studentská a městem Mnichovo Hradiště. Dar ve výši 75 000 Kč bude použit na 
vytvoření geostezky u ZŠ Studentská a vytvoření geologických výletů a pracovních listů. Větší část 
daru bude využita v roce 2019, zbytek na začátku roku 2020. S tm souvisí i navrhovaná změna 
rozpočtu – mění se příjmová část z 36 000 Kč na 117 000 Kč a výdajová z 34 000 Kč na 97 000 Kč.

4. Zpráva kontrolora za rok 2018 – Alena Ortová
Kontrolorka odboru připomněla práva a povinnost kontrolora odboru a podrobněji se zastavila 
u bodů 1, 2 a 3: 

Práva a povinnost kontrolora odboru:

1)   kontrolovat hospodaření se jměním, tj. kontrolovat účetní doklady, fnanční operace, stav 
hotovost v pokladně, zásoby, smlouvy a jiné dokladym

2)   upozornit orgány odboru na porušení stanov KČT, na nehospodárnost a odchylky od pravidel 
řádného hospodaření a schváleného rozpočtu, na nedodržení platných směrnic KČT, platných 
právních předpisů a předkládat návrhy na řešením



3)   kontrolovat, zda byly řádně využity prostředky poskytnuté vyššími organizačními jednotkami KČT
nebo z veřejných zdrojů

Ad 1)

Rok 2018 byl prvním rokem existence našeho odboru, který byl zapsán jako pobočný spolek do 
spolkového rejstříku dne 25. 5. 2018. Od tohoto data je náš odbor účetní jednotkou, která se řídí 
zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví a Směrnicí KČT HOSP 18/2016. 

„Klub českých turistů, odbor Mnichovo Hradiště“ jako pobočný spolek vede jednoduché účetnictví 
a zveřejňuje Přehled o majetku a závazcích ve spolkovém rejstříku.

Účetnictví vede hospodář odboru p. Ondřej Šindelář formou peněžního deníku – zvlášť pro příjmy 
a výdaje v pokladně a zvlášť pro příjmy a výdaje na bankovním účtu.

Příjmy za rok 2018 pouze z hlavní (turistcké) činnost činily celkem 20 640 Kč, výdaje za rok 2018 
pak 18 034 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji na konci roku 2018 činil ve výsledku 2 606 Kč. 

Byly zkontrolovány zápisy v peněžních denících, pokladní doklady č. 1 až 27 a bankovní výpisy č. 1 až 
4. Deníky jsou vedeny chronologicky, číselná řada dokladů je nepřerušená.

Přehled o majetku a závazcích pro zveřejnění ve spolkovém rejstříku byl odeslán na ústředí KČT 
včas, ale v rejstříku zatm není k nahlédnut. Zveřejnění zajišťuje ústřední sekretariát KČT.

Klub českých turistů, odbor Mnichovo Hradiště hospodařil v     roce 2018 se jměním řádně.   
Kontrolorka tedy navrhuje schválení zprávy o hospodaření za rok 2018 přednesené p. Šindelářem.

V roce 2019 proběhla kontrola zaúčtování pokladních dokladů a bankovních výpisů začátkem roku. 
Nebyly zjištěny žádné závady. Úplná zpráva kontrolora za rok 2019 bude zpracována po skončení 
roku a přednesena na příšt členské schůzi.

Ad 2)

Zápis ve spolkovém rejstříku je stále v původním znění, takže neodpovídá aktuální situaci. Na minulé
členské schůzi byli zvoleni další členové výboru a změna nastala i v osobě kontrolora. Žádost 
o změnu byla odborem zaslána na ústředí KČT, ke změně však zatm nedošlo.

Ad 3)

Od Středočeské oblast jsme obdrželi 2000 Kč, které byly určeny na akce pro mládež a rodinnou 
turistku. Využili jsme je na akci Splouvání Jizery. Na vyžádání poskytovatele bylo provedeno 
vyúčtování: dokumenty o pořádání akce (pozvánka, fotografe, kopie zápisu do kroniky a doklad o 
půjčení lodí) byly odeslány Středočeské oblast. Příjmy a výdaje akce jsou zahrnuty v peněžním 
deníku. Prostředky poskytnuté vyššími organizačními jednotkami byly využity řádně.

5. Hlasování o činnost a hospodaření za roky 2018 a 2019

Nejprve se hlasovalo o zprávě o činnost odboru za rok 2019:

ANO: 23, NE: 0, ZDRŽEL SE: 1



Došlo k hlasování o zprávě o hospodaření za rok 2018: 

ANO: 23, NE: 0, ZDRŽEL SE: 1

Hlasovalo se i o změně rozpočtu na rok 2019:

ANO: 24, NE: 0, ZDRŽEL SE: 0

Následně se hlasovalo o zprávě kontrolora za rok 2018:

ANO: 23, NE: 0, ZDRŽEL SE: 1

6. Plán činnost na rok 2020 – Markéta Tomášová
Členové odboru byli pobídnut k aktvní přípravě výletů – své tpy na výlety mohou sdělit přímo na 
této schůzi, případně zaslat emailem Markétě Tomášové kdykoli v průběhu roku.  Markéta 
Tomášová poté představila návrhy výletů jednotlivých členů odboru.
Helena Pöllová navrhuje následující seniorské výlety (v průběhu pracovního týdne): 1) Lomnice – 
rozhledna Tábor, 2) Bělá pod Bezdězem – Valdštejnsko, 3) Klokočské skály – Rotštejn, 4) rozhledna 
Kopanina, 5) Kořenov – Tesařovská kaple, 6) 2. pokus o Plakánek.
Markéta Tomášová si připravila pro příšt rok tyto dětské výlety: 1) Palackého stezka, 2) Chlum u 
Mladé Boleslavi, 3) naučná stezka na Babu a Dědka, 4) výlety se šifrovačkami. Pro dospělé pak 
navrhuje společný výlet s TJ Stonožka Březina a s KČT Mladá Boleslav.
Ondřej Šindelář by rád zorganizoval toto: 1) běžkařský výlet okolo Lomnice nad Popelkou,                 
2) vodácký výlet Ploučnice, 3) vodácký výlet Jizera (z Benátek nad Jizerou do Lázní Toušeň),               
4) 100 jarních kilometrů, 5) turistcký kroužek pro dět.
Jirka Janda představil následující výlety: 1) Rychnov u Jablonce nad Nisou – Železný Brod, 2) 
Rychnov u Jablonce nad Nisou – Malá Skála, 3) Mnichovo Hradiště – Ještěd, 4) Libošovice – 
Malechovice.
Tomáš Trkola přímo na schůzi uvedl, že by rád zorganizoval výlet z Mnichova Hradiště do Debře, 
dále po Riegrově stezce ze Semil, znovu by se rád vydal na Kozákov, ale jinou cestou než minule.
Tereza Šímová se velmi přimlouvá za víkendový pobyt (obdoba víkendu ve Sloupu), připraví si před 
letními prázdninami akci pro dět, kde by fguroval mnich Poutníček (něco na způsob stopované), 
zapojí se též do zářijové Sousedské slavnost.
Naším aktvním externím spolupracovníkem je též Lukáš Umáčený, který si pro příšt rok připraví 
2 výlety, na jaře s cílem v Oberlausitze Gebirge, na podzim pak přechod Lužických hor. Letos dostal 
příležitost též Petr Hladík, zorganizoval pro nás výlet Rohanským panstvím od hrobky k zámku, pro 
příšt rok navrhuje též Lužické hory, výšlap na Klíč, cestu okolo Oldřichova v Hájích či podél 
Žehrovky. 
Už v loňském kalendářním roce jsme posbírali od našich členů a příznivců řadu tpů na výlety – 
některé z nich již byly realizovány, některé budou, jiné na svůj čas ještě čekají. Markéta Tomášová 
poděkovala všem, kteří své tpy posílají – jak uvedla, žádné „nezapadnou“, všechny jsou důsledně 
schraňovány a podle možnost členů výboru též realizovány. 
V závěru svého vstupu pak Markéta Tomášová představila zapojení odboru do brigád v následujícím 
roce, ať už to bude opětovný úklid v Údolí snů, zapojení do dobnového Ukliďme Česko či 
dobrovolnické brigády na pláži u Jizery. 



Následně se hlasovalo o plánu činnost na rok 2020:

ANO: 22, NE: 0, ZDRŽEL SE: 0

7. Návrh vvše členského příspěvku – Ondřej Šindelář
V letošním roce činily poplatky za členství KČT MH: dospělí 220 Kč, senioři 160 Kč a dět 110 Kč. 
Z těchto poplatků našemu odboru zůstává 20 Kč, jež nám pomáhají při platbě za tskoviny, drobné 
dárečky pro dět, kancelářské potřeby, plánování výletů atd. 

Výbor navrhuje zachovat členské poplatky ve stejné vvši i pro rok 2020:
ANO: 22, NE: 0, ZDRŽEL SE: 0

8. Návrh rozpočtu na rok 2020 – Ondřej Šindelář
Informace o návrhu rozpočtu na 2020 byly předneseny na základě zpracované tabulky přehledu 
příjmů a výdajů. Odhadové příjmy za rok 2020 činí 45 000 Kč, výdaje 64 000 Kč, rozdíl tedy -19 000 
Kč. V příjmech jsou zahrnuté startovné a účastnické poplatky, peněžní dary, členské příspěvky, 
dotace z městského rozpočtu. Ve výdajích jsou zahrnuty poplatky za kancelářské potřeby, 
propagační materiály, půjčení sportovních potřeb – pronájem lodí, autobusová doprava od dopravní
společnost. 

Došlo k hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2020:
ANO: 22, NE 0, ZDRŽEL SE: 0

9. Volba delegáta na konferenci Středočeské oblast KČT
Přítomní účastníci schůze nominovali do funkce delegáta Terezu Šímovou (1. místopředsedkyni 
odboru).

Hlasování o nominaci Terezy Šímové jako delegátky na konferenci Středočeské oblast KČT:
ANO: 22, NE: 0, ZDRŽEL SE: 0

10. Vvběr členskvch poplatků 
V závěru schůze se od přítomných vybíraly členské poplatky na rok 2020. Každý účastník po 
zaplacení dostal přelepku na průkazku člena KČT MH. Zbylí členové odboru budou o možnost platby
a získání přelepky na průkazku informováni emailem. 

11. Závěr schůze
V závěru schůze došlo na poděkování všem účastníkům schůze. Promítala se též obsáhlá fotogalerie 
z výletů a přítomní mohli nahlédnout do obou našich kronik (za rok 2018 a 2019). 

Zaznamenala: Markéta Tomášová 



Přílohy:

1. Zpráva o činnost odboru za rok 2019
2. Hospodaření za rok 2018 – přehled majetku a závazků a přehled o příjmech a výdajích
3. Přehled plnění a změna rozpočtu na rok 2019
4. Zpráva kontrolora odboru za rok 2018
5. Plán činnost na rok 2020
6. Výše členských příspěvku na rok 2020
7. Rozpočet na rok 2020
8. Prezenční listna přítomných účastníků členské schůze


	
	Odbor se účastnil nejen výletů, ale i různých brigád, celkem sedmi: několikrát jsme uklízeli v Údolí snů, zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko i do dobrovolnické brigády na pláži u Jizery, vysadili jsme jeden dub u Přestavlckého rybníka a spolu s ostatními mnichovohradišťskými spolky jsme se zapojili do výsadby třešňové aleje podél polní cesty od zámku do Hoškovic.

