TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s.
ODBOR KČT 109209, KLUB ČSTV 3606108
Pernštýnské nám. 55, 530 02 Pardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.info

Zápis 4/2012 ze schůze výboru TKSP
Přítomni : M. Kadeřábková, J. Netušilová, V. Pícl, V. Vavřina, D. Vodová, S. Šimonová, M. Hub

1. Informace o dotacích pro klub : Na základě darovacích smluv nám na náš účet zaslala firma Retia
12000 Kč, Synthesia 20000 Kč, Proxim 5000 Kč. Byla vyplacena dotace od Magistrátu Pardubice 8200 Kč a
dotace od KČT : pro seniory 3150 Kč, pro rodinnou turistiku 2500 Kč a pro oddílovou turistiku 14500 Kč.
2. Řešení webových stránek : Administrátor webu Ing. Miloslav Hub a redaktorka webu Stáňa Šimonová
upozornili na zaplnění „diskového prostoru“ na našem webu. Navrhli tři možnosti , jak navýšit diskovou
kapacitu : vymazat starší informace, přikoupit prostor u stávající firmy Seonet‐Multimedia (Gigaserver) za
vyšší poplatek, nebo úplně změnit firmu. Ing. Miloslav Hub navrhl firmu Wedos , která má za neomezené
hostování ještě nižší poplatky, než stávající firma za omezenou kapacitu. Výbor se dohodl na uzavření
nové smlouvy. Převod klubového webu provede administrátor v polovině prosince (v té době bude web
několik dní mimo provoz). Na členské schůzi 29.1.2013 budou členové seznámeni s dalšími možnostmi
využití webových stránek.
3. Projednání nového dopravce : Václav Pícl a Vít Vavřina kontaktovali tři dopravce : p. M. Šimka,p. Matějku
a p.Hyndráka (CAR‐TOUR). Na příští rok byla vybrána firma CAR‐TOUR z Pohřebačky. Firma má srovnatelné
ceny jako současný dopravce Míra Šimek, ale má na výběr větší množství autobusů.
4. Informace ze schůze OV KČT Pardubice : Zahájení turistické sezóny v roce 2013 se uskuteční 23.3.2013
v Holicích. Jako jeho součást proběhnou oslavy 125. výročí KČT v Pardubickém kraji. Na činnost oblasti a
odborů byla přidělena dotace MŠMT ve výši 91800 Kč. Na základě obdržených žádostí rozhodl OV o
přidělení příspěvku 50 Kč na člena a také určil přesná pravidla na vyúčtování dotace. Školení vedoucích
turistiky v Lanškrouně ve dnech 20‐21.10.2012 se z TKSP zúčastnilo 6 lidí. Příští rok bude školení 19.‐
20.10.2013 na Konopáči. Na odbory byly rozeslány podmínky pro pořádání akce „Vystup na svůj vrchol“.
5. Kalendář TKSP na rok 2013 : Začátkem prosince (po vydání nového JŘ ČD) bude kalendář na celý rok
2013 zaslán všem vedoucím cvičitelům ke kontrole a potom umístěn na web. V kalendáři bude kromě
jednotlivých akcí uveden i program členské schůze, která se uskuteční v úterý 29.1.2013 od 16 hodin
v budově Krajského úřadu Pardubického kraje (stará reálka). Vytištění a rozeslání kalendáře lidem, kteří
nemají e‐ mail zajistí Václav Pícl. Pro příští rok není zajištěno pojištění ČSTV pro všechny účastníky akcí –
informaci o pojištění vypustit z propozic.
6. Různé : Hospodářka M. Kadeřábková informovala výbor o průběžném stavu hospodaření a také o tom, že
funkci hospodářky bude vykonávat jen do konce roku 2013.
K 31.10.2012 máme na BÚ 138208 Kč, v pokladně 692 Kč a na TV 51879 Kč.
Pro 27 účastníků zájezdu do Švýcarska v srpnu letošního roku (členů TKSP) bude vyplacena dotace za 7 nocí
20 Kč /noc.
Vstupenky na „Turistický bál 19.1.2013“ bude možné platit u Jitky Netušilové po dohodě a také v úterý
11.12.2012 od 15 do 17 hod v Evropském domě.
Členské příspěvky bude možné platit u Dáši Vodové v Evropském domě 11.12.2012 od 15 do 17 hod a na
členské schůzi v budově Krajského úřadu (stará reálka) 29.1.2013 od 16 do 17 hod .

Výše příspěvků:
dospělí členové 250 Kč (hosté 70 Kč), děti a mládež do 26let včetně 120 Kč (hosté 30 Kč),
senioři ( ženy od 60let, muži od 62let – věk dosažený v aktuálním roce a vyšší) 130 Kč ( hosté 40 Kč),
rodinná známka (nejméně jeden rodič, nebo prarodič a jedno dítě, příp. vnouče do 26let) 500 Kč

V Pardubicích 8.11.2012

Zapsala: Jitka Netušilová

