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Zápis 2/2015 ze schůze výboru TKSP  

Přítomni  : J. Netušilová, V. Pícl, A. Rousková, B. Vacek,  V. Vavřina, 
Omluveni : D. Vodová 
 
Příprava Kalendáře na rok 2016 
Metodik Vít Vavřina vyzval 8.6.20145 e-mailem  vedoucí turistiky k posílání námětů na akce do 
kalendáře 2016. Akce musí být na formuláři „ Zadání akce…“, který je umístěn na klubovém webu a 
musí v něm být vyplněny všechny potřebné údaje. Z e 23 oslovených zatím poslalo zadání svých akcí 
jen 5 vedoucích turistiky  V případě potřeby pomůže novým vedoucím pořádajícím cykloakce  
správně vyplnit formulář B. Vacek 
Připomínka  B.Vacka, že někteří vedoucí pořádají soukromé cykloakce, které nezařadí do kalendáře, 
bude diskutována na podzimním setkání vedoucích turistiky  
 
Podpora klubu ze strany sponzorů 
Synthesia –Žádost o dotaci na 10 000 Kč je v jednání 
Magistrát Pardubice -byly podány 3 žádosti o dotaci z podpory sportu, jedna pro mládež a dvě na 
tradiční a významné akce sportu pro všechny.  Dostali jsme vyplacenou  dotaci 4600 Kč pro mládež , 
na akce pro dospělé jsme dotaci nedostali 
Retia- dotace 10 000 Kč nám byla již vyplacena  
KČT –žádali jsme o dotaci pro mládež, seniory a rodinnou turistiku. Vzhledem k tomu, že jsme akcí 
„Dětský den“ splnili všechny podmínky dotace pro rodinnou turistiku, byla nám pí Vincencovou 
dotace přislíbena. Dotace pro mládež a seniory zatím nebyla OV KČT projednávána. 
OZP nabízí dotaci pro členy KČT, kteří jsou jejími pojištěnci a to formou proplacení členských 
příspěvků do výše 500 Kč. Náš odbor má čtrnáct těchto členů. Po upřesnění podmínek dotace, budou 
příslušní členové vyzváni k vyplnění žádosti. 
Možnost předložení žádosti o finanční podporu na Krajském úřadu prověří Jitka Netušilová 
 
Informace z OV KČT 
OV požádal vedení TKSP, aby v rámci akce Eurorando 2016 náš klub při tvorbě kalendáře zařadil 
některé akce vážící se k energetice. Seznam doporučených cílů rozešle všem vedoucím turistiky 
V.Vavřina. 
OV KČT požádal o vypracování podkladů pro rozpracování úkolu „ Vize KČT na rok 2015-2016. 
Podklady byly předány. 
Další informace z oblasti budou projednány později, termín schůze OV byl posunut na 23.6., 
z původního termínu 16.6.2015 
 
Různé 
Stav členské základny- TKSP má k 7.6.2015 261 členů a hostů. 
Rok 2016 bude volebním, současnému výboru končí volební období, problematika se bude 
projednávat v září na Setkání na Šumavě. Na tento zájezd je zatím přihlášeno 42 členů. Vzhledem 
k tomu, že ubytovatel v Prášilech požaduje zálohu 300 Kč za osobu, schválil výbor její zaplacení z účtu 
TKSP. 
Magistrát Pardubice učinil nabídku od redaktorů Radničního zpravodaje dát do zářijového vydání 
informaci o náborech dětí do sportovních klubů. TKSP tuto nabídku nevyužije. 
 
V Pardubicích 24.6.2015    Zapsala: Jitka Netušilová 

http://www.tksp.info/

