Zpráva o činnosti TK Synthesia Pardubice od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2011
A

Činnost výboru TKSP
K členské základně: Před rokem, k 30. listopadu 2010, měl náš odbor 336 řádných členů a 10
hostů; v rámci obvyklé obměny nás k 31. lednu letošního roku 40 členů opustilo a od té doby
přibylo 37 nových (a obnovených) členů a jeden host, takže nyní je nás 343, v tom 332 kmenových
členů a 11 hostů, tedy o tři méně než před rokem.
Činnost výboru v uplynulém ročním období probíhala bez problémů, téměř všechny záležitosti
uvnitř výboru i s členy byly vyřizovány elektronickou poštou nebo telefonicky. Tento systém se
dlouhodobě osvědčuje, emailové adresy má momentálně 233 členů a hostů, kteří často zastupují
celé rodiny; je to o 10 více než loni. I tentokrát mohl být omezen tisk kalendářů i propozic akcí,
zajišťovaný díky dosavadnímu sponzoru Východočeské geodetické: kalendář s pozvánkou na
výroční schůzi byl v papírové formě distribuován (rozvážkou nebo listovní poštou) letos na 39
adres, loni na 36 adres. Problémem při komunikaci a vůbec organizaci a vyhodnocování činnosti
zůstává fakt, že tři z vedoucích turistiky dosud nemají emailovou adresu. Peněžní transakce mezi
hospodářkou, vedoucími akcí a členstvem probíhaly buď bezhotovostně, anebo s využitím
tradičních středečních termínů zpočátku v prostorách Pardubické sportovní organizace ČSTV
v Pernerově ulici, od 1. dubna pak v Evropském spolkovém domě na Pernštýnském náměstí.
V období od minulé výroční schůze byl kalendář akcí vydán opět třikrát: Nejprve aktualizovaná
verze "na celý rok 2011" 15. prosince 2010 (pouze k vyvěšení na webu), pak obvyklý "jarní"
kalendář 8. března a konečně 2. listopadu současný kalendář s pozvánkou na výroční schůzi.
Všechny akce kromě bivaků OVT byly i letos publikovány v kvartálním internetovém "Informačním
zpravodaji" PSO ČSTV v rámci projektu "Sportuj s námi", který bohužel skončil, dále ve Zpravodaji
města Lázně Bohdaneč, a ty akce, k nimž byly vydány řádné propozice, byly díky Mirce Špačkové
také vyvěšovány ve skříňce KPP na hlavní poště. (Tato vývěska rovněž končí, KPP bude
publikovat své nabídky v IC u Zelené brány - a na novém výboru TKSP bude záležet, zda budou
obdobně propagovány i jeho nabídky.) Do oblastního kalendáře KČT na r. 2012 bylo nabídnuto 56
našich akcí tzv. "pro všechny zájemce" (proti loňským 68), a 53 našich akcí (proti loňským 61) je
publikováno ve stolním "Kalendáři Pardubice 2012" vydávaném firmou REPRO Strnad.
Na 18 z celkem 20 autokarových zájezdů v roce 2011 byla doprava objednána jako obvykle
u firmy TOURBUS, avšak na většinu z nich vyslal Mirek Šimek jiného řidiče, příp. úplně jiného
dopravce. Na všech zájezdech v lyžařské sezóně 2011 měly být na základě uzavřené smlouvy
poskytovány členům a hostům odboru KČT Slovan Pardubice stejné výhody jako členům a hostům
našeho odboru, ale nakonec se to týkalo všehovšudy dvou osob na jediném zájezdu.
B

Činnost odboru KČT
Za období od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2011, které je vyhodnocováno pro soutěž
aktivity členů na vlastních akcích TKSP i pro soutěž o nejaktivnějšího turistu oblasti KČT, bylo
naplánováno a do kalendářů zahrnuto celkem 96 akcí turistického charakteru (v předchozím roce
87), z nichž kvůli nevhodným sněhovým podmínkám odpadlo 5 autokarových zájezdů a 5 dalších
zimních akcí, od jara do podzimu odpadly 3 akce pěší a 5 cyklistických; konalo se tedy 78 akcí při
celkové účasti pouhých 86 členů do 18 let (v předchozím roce 120), 1225 členů dospělých
(předtím 1147) a 320 nečlenů (předtím 187, což svědčí o malé náborové aktivitě vedoucích).
Sumář všech akcí včetně účasti a nákladů na ně je na výroční schůzi k dispozici.
Uskutečnilo se tedy 15 autokarových zájezdů (lyžařských, pěších a VHT), 15 víkendových
výletů OVT s bivakováním, jeden dvoudenní a 19 jednodenních nebo půldenních cyklistických
výletů, 3 týdenní lyžařské pobyty a 25 jednodenních pěších výletů. Jeden autokarový zájezd byl
jako vždy pořádán přednostně pro děti, díky dotaci od Magistrátu města Pardubic měli na něm
členové do 18 let účast zcela zdarma. Tento zájezd "Za pokladem do Hradeckých lesů" osvědčené
pořadatelky Aleny Reinbergové byl současně jedenáctým a posledním "dětským dnem OVT", tj.
takovým, jehož námět vzešel z bivakovacích a jiných akcí oddílu výkonnostní turistiky; uskutečnil
se ale pouze díky účasti nečlenů - 6 dětí a 5 dospělých, což je jistým varováním do budoucna. Na
všech ostatních akcích byla dětem dotována doprava do 120 Kč na osobu a den, tzn. dopravu
vlakem měly fakticky zadarmo.
Třináctým ročníkem skončila éra jediné akce zařazované do celostátního kalendáře KČT, tj.
turistických pochodů a cyklojízd "Po Krounce a Novohradce". Letošní účast byla 51 pěšáků, 8
cyklistů a 3 pořadatelé, z toho 31 členů TKSP; celkem tedy 53 dospělých a 9 dětí. Přestože trasy
pro pěší i kola jsou využitelné do budoucna, není nikdo z TKSP ochoten pořádat další ročníky
a navíc skončila možnost dostat se o víkendech veřejnou dopravou do Předhradí.
Tradičním červencovým zájezdem Marie Látové na pomezí Slovenska a Polska, tentokrát

postiženým mimořádně špatným počasím, bylo oslaveno 50. výročí založení našeho klubu, který
vznikl 11. července 1961. Všichni účastníci dostali pamětní listy s uvedením svých výkonů na akci.
Za zmínku dále stojí dva týdenní zahraniční zájezdy "Totes Gebirge" a "Francouzským krasem".
Na pokračovacím školení vedoucích a cvičitelů turistiky z oblasti KČT Pardubický kraj 22. - 23.
října 2011 v Poličce získal kvalifikaci vedoucího turistiky letošní nejvýkonnější veterán Jan Dvořák,
který již přispěl jedním pěším výletem do kalendáře akcí roku 2012.
Aktivních vedoucích pěších i cyklo, kteří letos uskutečnili alespoň jednu akci dle kalendáře,
má náš klub 32; pokud budou členy i v r. 2012, budou odměněni příspěvkem 200 Kč (resp. 213
Kč) na předplatné časopisu Turista na rok 2012, případně 150 Kč na nákup turistických map či
průvodců. Nejvíce odvedených dnů, 25 s celkovou účastí 70 osob, má opět Pavla Pekárková;
následují Luboš Chládek (23,5 dne, 403 osob) a Anna Rousková (15 dnů, 135 osob). Stále
zůstává otázkou, zda nárok na odměnu nepodmínit napříště odvedením alespoň dvou dnů.
Nedílnou součástí činnosti klubu byl "Turistický bál," letos se konal již po osmnácté. Prohlášen
byl za poslední, protože prodáno bylo jen 86 vstupenek (loni 97), z toho pouhých 61
v předprodeji, a před prodělkem zachránila akci opět tombola, které se ujala Jitka Komárková.
V letošní soutěži aktivity členů a hostů na vlastních akcích TKSP najdeme 242 jmen (loni
237), 101 členů se žádné akce z našich kalendářů nezúčastnilo (loni to bylo 109 členů). Je
zbytečné opakovat, že se projevuje stárnutí členské základny, které postihuje KČT jako celek:
Počet našich aktivních dětí a mládeže do 18 let klesl na 91 % loňského stavu, počet členů do 50
let na 96 %, zatímco počet aktivních veteránů, tj. nad 50 let, vzrostl na 107 % loňského stavu.
Výsledky letošní soutěže v 10 kategoriích podle věku a pohlaví jsou na schůzi k dispozici. Všichni
vítězové budou odměněni diplomem a dotací 200 Kč (resp. 213 Kč) na předplatné časopisu
Turista, děti a mládež do 18 let dostávají navíc 100 Kč v hotovosti.
C

K plánům na rok 2012
Podařilo se poměrně hladce sestavit Kalendář TKSP až do konce roku 2012, obsahující tč. 70
akcí nového roku; je v něm ale pouze 8 bivakovacích akcí OVT (proti loňským 15). Očekáváme, že
nový výbor jej bude ještě do Vánoc aktualizovat zejména co se týče vlakových jízdních řádů (resp.
existence dopravního spojení vůbec) a budou doplněny další akce 2012, hlavně od 1. dubna do
31. prosince. Tento kalendář ale bude pouze vyvěšen na webu, omezený počet výtisků by měl být
k dispozici jen pro nově přistupující členy. V "jarním" kalendáři, který doufejme vyjde začátkem
března 2012, budou doplněny ceny autokarových zájezdů a snad i nějaké letní akce oddílu
výkonnostní turistiky. Je nutno stále upozorňovat, že bude-li některý vedoucí nabízet akci pod
jiným názvem (a/nebo s jinou náplní) než je uvedeno v kalendáři, bude se jednat o akci
soukromou, tudíž nepojištěnou a nezahrnutou do celoročních výsledků. Akcemi bez pochyb
oficiálními a výborem schválenými jsou vždy ty, jejichž propozice jsou vyvěšeny na webu TKSP.
Cykloakce by opět měly být rozděleny na cyklistiku převážně sportovně-rekreační silniční a na
opravdovou cykloturistiku pro každý věk a výkonnost, protože "papírové" zájemce o cykloturistiku
dosud vždy odrazovaly dlouhé trasy mnohých dosavadních cykloakcí s tím výsledkem, že mezi
cyklisty v TKSP dnes naprosto chybí děti a mládež. Je to smutné mj. i z toho hlediska, že v KČT se
konečně podařilo prosadit podporu rodinné turistiky z dotací od MF a MŠMT ČR.
Ze společenských akcí připomínáme přece jen zařazený XIX. turistický bál v sobotu 21. ledna
na tradičním místě U Kosteleckých v Černé za Bory za stejných podmínek, jako byl ten letošní.
Nezbývá než doufat, že nebude muset být dotován z prostředků na turistickou činnost.
Speciálně pro děti je na rok 2012 opět navržen jeden jednodenní autokarový zájezd v květnu,
v termínu uvolněném po akci "Po Krounce a Novohradce", protože dosavadní červnové termíny
kolidovaly s mnoha obdobnými akcemi škol apod.; stejně jako doposud budou mít členové TKSP
do 18 let tento zájezd zcela zdarma. I zde je nutno apelovat na rozšíření nabídky akcí pro děti
a mládež (resp. akcí rodinné turistiky), protože jinak nebude možno čerpat předpokládanou dotaci
od Statutárního města Pardubice.
Další významnou akcí charakteru téměř VHT bude opět červencový zájezd Marie Látové na
Slovensko. 25. ročník tradičních "Podzimních setkání" se uskuteční jako autokarový zájezd do
Lužických a Žitavských hor 28. - 30. září, který povede nový metodik TKSP. Věřme, že se při něm
podaří dopracovat kalendář akcí na rok 2013; dobré nápady našich aktivních členů a hlavně všech
stávajících vedoucích turistiky jsou očekávány průběžně po celý rok. Doufejme, že na oblastním
školení 20. - 21. října 2012 poblíž Lanškrouna se z několika dalších aktivních členů a členek
našeho klubu stanou noví vedoucí turistiky, kteří nahradí stávající stárnoucí a vyčerpané.
Na všech plánovaných akcích TKSP v roce 2012 vám přeju spokojenost!
Lubomír Chládek, končící předseda a metodik TKSP

