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Zápis 3/2014 ze schůze výboru TKSP
Přítomni : J. Netušilová, V. Pícl, A.Rousková, B.Vacek, V. Vavřina, D.Vodová
Oblastní školení vedoucích turistiky
Bude se konat ve dnech 18.- 19.10.2014 v chatě KČT Čihák. Školení se za TKSP zúčastní : Iva
Jehličková, Milan Jehlička, Hana Němcová, Marta Pecháčková a David Šebesta. Do 15.9.2014 pošle
V. Pícl seznam účastníků panu Škvárovi.
Kalendář akcí na rok 2015
Vít Vavřina seznámil přítomné s plánovanými akcemi v kalendáři na příští rok. Někteří vedoucí zatím
svůj návrh do kalendáře neposlali, přesto je většina jarních i podzimních sobot a nedělí zaplněná.
Metodik zašle osnovu kalendáře všem vedoucím turistiky, aby se konečná podoba kalendáře mohla
projednat na Semináři vedoucích 27.9. 2014 na Čiháku. Uzávěrka kalendáře s předáním na OKČT je
spojení:
číslo13.9.
účtu:2014
152 393
210/0300Čihák 27.-28.9. 2014
15.10.2014. Pro Bankovní
malý zájem
se akceČSOB
KonecPardubice,
léta na Sázavě
a Podzimní
neuskuteční autobusem, ale vlakem. Informace je vyvěšena na webu.
Dotace
V roce 2014 dostal TKSP zatím tyto dotace a dary : 8000 Kč od Retie, 4100 Kč od Magistrátu
Pardubice, 940 Kč od KČT pro seniory a 1070 Kč od KČT pro mládež. 29. 8. 2014 byla podepsána
smlouva na dotaci 10000 Kč se Synthesií Pardubice. Dosud nebyla vyřízena naše žádost o dotaci na
rodinnou turistiku - zaurguje J. Netušilová a od Proximu.
Členové výboru si připraví návrhy na změny v dotacích pro členy TKSP v roce 2015. Snížení dotací se
bude projednávat na příští schůzi výboru TKSP ( po uzávěrce kalendáře na rok 2015)
Ocenění členů klubu
Na čestné uznání od Oblastního výboru KČT budou za náš klub navrženi : Milan Jehlička, Marie
Látová, Václav Pícl a Bohuslav Vacek. Návrhy budou vypracovány dle směrnice KČT – zajistí
J.Netušilová, V. Pícl
Hospodaření klubu
K 31.8.2014 máme na spořicím účtu 119053 Kč, na běžném účtu 3616 Kč a v pokladně 5476 Kč. Je zde
návrh změny banky na Českou spořitelnu (vedení účtu bez poplatku). V případě výhodnosti zajistit.
Projedná A.Rousková, V. Pícl
Různé
B.Vacek získal pro značení cyklotras dva nové zájemce, Martu Pecháčkovou a Květu Kubíkovou . Obě
byly vyškoleny na ústředí KČT. V. Pícl jednal s paní Černíkovou, která zajišťuje pro oblast značení
turistických cest. Ta by ráda dostávala od členů KČT informace o poškozených, nebo neúplných
značkách. Tato informace bude projednána také na semináři a na výroční členské schůzi.
Magistrát Pardubice dělá průzkum na využití připravovaného nového sportoviště na Dukle. Vzhledem
k tomu, že zaměření TKSP je turistické, nebudeme sportoviště využívat. Vyjádření k průzkumu zašle
V. Pícl.
Valná hromada Pardubické sportovní organizace ČSTV odsouhlasila příspěvek 5 Kč na člena. Jsme
jejich členy a v rámci ČSTV jsme pojištěni na našich akcích. Peníze za všechny členy budou dle
aktuálního seznamu zaslány z účtu TKSP – zajistí A. Rousková, D. Vodová.
Úrazové pojištění členů KČT v roce 2014 u pojišťovny Uniqa se vztahuje na metodické pracovníky,
cvičitele a značkaře. Ostatní členové jsou pojištěni v rámci členství k ČSTV.
Hudysport nabízí sponzorství formou věcných darů pouze na vybrané akce, nikoliv trvale – projedná
V.Pícl
V Pardubicích 4.9.2014

Zapsala: Jitka Netušilová

