TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s.
ODBOR KČT 109209, KLUB ČSTV 3606108
Klášterní 54, 530 02 Pardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.info

Zápis 2/2014 ze schůze výboru TKSP
Přítomni : J. Netušilová, V. Pícl, A.Rousková, B.Vacek, V. Vavřina
Omluveni : D.Vodová
Dotace a dary pro rok 2014
11.2.2014 jsme podali žádost o dotaci na sportovní činnost dětí a mládeže na Magistrát Pardubice.
Jsou připraveny žádosti o dotace KČT – na akce pro seniory, rodinnou turistiku a akci pro mládež.
Žádosti budou odeslány dle příslušných směrnic.
V jednání jsou sponzorské dary od Synthesie ( 10 000 Kč), od firem Retia a Proxim.
Informace z Oblastní konference KČT Pardubického kraje
Oblastní konference se zúčastnili : J.Netušilová, V.Pícl, V.Vavřina. O průběhu konference informoval
výbor TKSP V. Pícl, který jako předseda klubu dostal zápis a usnesení z oblastní konference. Vzhledem
k tomu, že vše podstatné o čem se na konferenci jednalo, je uvedeno v usnesení, rozhodl výbor, že
tento dokument bude umístěn na web TKSP, aby se s ním mohli seznámit všichni členové.
Různé
Od 15.1.2014 je možné uplatnit slevy pro členy KČT při nákupu IN karet u ČD. Podrobné informace
budou vyvěšeny na web TKSP.
V.Pícl byl pozván generálním ředitelem Synthesie Ing J. Liškou na schůzku , aby ho informoval o
činnosti turistického klubu. Přítomen byl i Luboš Kopecký, který o jednání napíše článek do novin
Synthesia. Závěrem generální ředitel slíbil 10 000Kč na podporu turistických aktivit TKSP.
Po odsouhlasení výborem TKSP byla dodatečně zařazena do kalendáře cykloakce 23.2.2014 jako
náhrada lyžařské akce 22.2.2014 , která se neuskutečnila pro nedostatek sněhu.
Výbor souhlasí se změnou termínu akce „Mezi Beneckem a Mísečkami“. Původní termín 1.‐8.3. 2014
musel být zrušen pro nedostatek sněhu a nemocnost. Náhradní termín bude 14‐19.9.2014 a pobyt
bude určen pro pěší a cykloturistiku.
Vzhledem k tomu, že vedoucí zájezdu „Velikonoce v České Kanadě“ Dáša Vodová je ve stavu
nemocných, zájezd povedou Jehličkovi. Výbor se změnou souhlasí.
Sekce pěší turistiky KČT Praha chce získat pořadatele pochodu Poslední puchýř 2015 a Letního srazu
turistů 2014 a nabízejí pomoc pro pořádající oddíl. Náš klub nemá zkušenosti s pořádáním
celorepublikových akcí a z hlediska personálního nejsme schopni je zabezpečit, proto se o pořádání
těchto akcí nebudeme ucházet.
KČT by ráda zvýšila počet značkařů. Mezi značkaře pro pěší turistiku patří 2 členové TKSP – Jan a
Renata Černíkovi. V. Pícl se s nimi spojí a požádá je o podrobnější informace pro případné další
zájemce. Značkařem pro cykloturistiku je B. Vacek, který se pokusí získat, případně vyškolit, další
zájemce z řad cyklistů
TKSP nemá v současné době vedoucího vysokohorské turistiky. Pokud se najde zájemce z řad členů,
může být vyškolen v září 2014.

V Pardubicích 12.3.2014

Zapsala: Jitka Netušilová

