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Zápis 3/2015 ze schůze výboru TKSP  

 

Přítomni  :  J. Netušilová, V. Pícl, A. Rousková,  V. Vavřina, D. Vodová 
 
 
Stav Kalendáře na rok 2016 
V kalendáři je zatím 64 turistických akcí, z toho 14 autobusových zájezdů, 19  pěších s veřejnou 
dopravou, 11 pěších s dopravou osobním autem a 20 cykloakcí. V kalendáři je uveden také Turistický 
bál a členská schůze. S obsahem Kalendáře akcí na rok 2016 seznámí podrobně účastníky Semináře 
metodik  V.Vavřina. 
 
Seminář vedoucích turistiky 
Seminář se uskuteční 26. 9. 2015 v rámci autokarového zájezdu na Šumavu. Byl objednán autobus 
pro 45 lidí. Z 56 přihlášených zaplatilo 41 účastníků. Několik lidí pojede vlastními auty s koly, toto 
nebude akce TKSP, ale soukromá. Příští setkání turistů v roce 2016 bude vlakem do Polničky. 
Rok 2016 bude volebním. Na Semináři bude dána možnost všem členům se zapojit ve výboru TKSP 
pro příští volební období. 
 
Informace z OV KČT 
OV poslal seznam 13 vedoucích turistiky, kteří se od roku 2010 nezúčastnili školení. V. Pícl všechny 
uvedené oslovil a pozval je  na školení vedoucích turistiky, které se bude konat 17. - 18. 10.2015 na 
Konopáči. Z oslovených se školení chce zúčastnit jen  P. Kopřiva. Jako nový vedoucí turistiky pojede 
na proškolení J. Krupař.  V roce 2016 bude OV KČT pořádat školení vedoucích ve dnech 22. -23. 10. 
Na tento termín nebude TKSP zadávat žádnou akci do Kalendáře. Na Semináři bude projednána 
problematika školení a osloveni neaktivní vedoucí turistiky. 
KČT bude v roce 2016 vydávat nové průkazy. KČT zavádí tři typy členství – základní, rozšířené a TOP-  
a tomu odpovídající výše členských příspěvků. Typ členství nebude v členském průkazu vyznačeno 
(může se měnit). Kontrolu zadaných údajů v členské databázi TKSP, která bude  zaslána na OV KČT 
provede  D. Vodová. Podrobnosti o této problematice se také budou projednávat na Semináři. 
Dotace z KČT :  1100 Kč pro seniory a 710 Kč pro mládež. Dotace musí být vyúčtována do 15. 12. 2015 
 
Různé 
Dotace OZP pro členy TKSP. Všichni pojištěnci OZP dostali od  V.Pícla informaci o možnosti příspěvku 
a způsobu jeho vyřízení. 
Na příští schůzi si členové výboru připraví návrhy na ocenění KČT. 
B.Vacek oznámil výboru, že nebude vést zimní akce v roce 2017. Toto zatím nebude výbor řešit.  Akce 
roku 2017 se budou projednávat až v roce 2016.  
B.Vacek požadoval projednání pořádání soukromých akcí  mimo kalendář TKSP. Účast na akcích TKSP 
je dobrovolná, nelze nikomu nařídit, aby se zúčastnil přednostně akce TKSP. 
Vedoucí OCT pro rok 2016 se bude řešit na Semináři. 
B. Čáp oznámil ukončení činnosti v TKSP a tudíž končí i jako vedoucí turistiky. 
 
 
V Pardubicích 17.9.2015    Zapsala: Jitka Netušilová 
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