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Zápis 1/2016  ze schůze výboru TKSP  

 

Přítomni  :  J. Netušilová, V. Pícl, A. Rousková, J.Tomišková, B. Vacek,  V. Vavřina, D. Vodová 
 
 
Zhodnocení výroční členské schůze 
 Výroční členské schůze, která se konala 13.1.2016 se zúčastnilo 80 členů a Ing. Kotyk jako zástupce 
OV KČT Pardubického kraje. Schůze proběhla podle předem schváleného programu. Zprávu o činnosti 
TKSP za rok 2016 přednesl V. Pícl. Ta bude společně s Výsledkovou listinou o nejaktivnější turisty 
v jednotlivých kategoriích a Kalendářem akcí na rok 2016 umístěna na webu klubu. V kalendáři bude 
upravena nová výše členských příspěvků. – zajistí V. Pícl  
Členské příspěvky na rok 2017 pro odbor byly schváleny ve stejné výši jako v roce 2016. Bylo také 
schváleno rozšíření dotací pro členy klubu při vícedenních autokarových zájezdech. Příspěvek 120 Kč 
pro děti a mládež do 18 let a 50 Kč pro dospělé a seniory bude poskytován na každý den.  
Byl zvolen nový výbor klubu ve složení  : Netušilová, Pícl, Rousková, Tomišková, Vavřina. Do kontrolní 
( dříve revizní) komise byli zvoleni : Bendová, Pražák, Štreit. a jako vedoucí OCT Vacek.  
Delegáty na konferenci OV KČT byli zvoleni : Pícl, Vavřina, Rousková, náhradníci :  Netušilová, Leitner. 
 
Rozdělení funkcí, výbor, kontrolní komise, OCT 
Předseda : Václav Pícl 
Místopředseda . Vít Vavřina 
Hospodářka : Anna Rousková 
Jednatelka : Jitka Netušilová 
Matrikářka : Jindřiška Tomišková 
Vedoucí OCT : Bohuslav Vacek 
Předseda kontrolní komise : Zdeněk Pražák 
Člen revizní komise : Eva Bendová 
Člen revizní komise : Vladimír Štreit 
 
Stav členské základny 
TKSP má 261 členů. Databázi členské základny zpracovala D. Vodová a pošle ji  do 10.2.2016  na OV 
KČT . Celou agendu  předává  nově zvolené matrikářce  J. Tomiškové 
 
Různé 
Olympijský park - V.Vavřina se zúčastnil jednání na Magistrátu Pce, kde J. Rychetský prezentoval 
přípravy této akce. Akce bude trvat od 5.8 do 21.8. 2016 a bude probíhat v parku Na Špici a 
v Tyršových sadech. Jednotlivé sportovní kluby v Pardubicích byly vyzvány ke spolupráci a prezentaci 
své činnosti. Náš klub se akce zúčastní v rámci  eventuální společné akce  s KČT Slovan Pardubice 
formou spolupráce. Bude osloven předseda Slovanu Ing Ehrenberger, v uvedené věci. Pokud Slovan 
vyjádří, že  si akci si zajistí bez naší účasti, tak se nebudeme jako odbor prezentovat v rámci akcí  
Olympijského parku. 
Dotace – V. Pícl písemně poděkoval Synthesii a Retiti za spolupráci v roce 2015, zaslal jim informace o 
činnosti klubu a využití jimi poskytnutých finančních darů v roce 2015. Zároveň je požádal o 
spolupráci i v roce 2016. Synthesia Pardubice  se vyjádřila,  že i v roce 2016 finančně podpoří náš 
klub.  S Retií Pardubice jednání probíhá. J. Netušilová zpracovala a poslala žádost o dotaci z podpory 
sportu pro mládež na Magistrát Pardubice. Výbor bude sledovat vyhlášení dotací  od KČT a také  2. 

http://www.tksp.info/


kolo dotací z Pardubického kraje, které by mělo být vyhlášeno v dubnu. J. Netušilová zašle vedoucím, 
kteří pořádají v roce2016 autokarové zájezdy informaci o zvýšení dotací pro členy a zahrnutí těchto 
dotací do kalkulací zájezdů. 
Fúze KČT – Magistrát Pce schválil žádost o možnosti používat adresu Klášterní  54, Pardubice –Staré 
Město, 530 02 Pce.  Dopis byl odeslán na Ustředí KČT Ing. Nováčkovi. Tím jsou kompletně předány 
podklady pro ukončení registrace a fúze klubu v rámci nového občanského zákoníku. 
Informace z OV KČT – KČT Praha ústředí zaslalo v lednu oblastem informace  o slevách Českých drah, 
o zájezdu na Eurorando do Švédska, o odznacích Eurorando. OV je přeposlal V. Píclovi a ten 
s informacemi seznámil členskou základnu prostřednictvím e- mailu. Na žádost OV zašle do 10.2. 
V.Pícl  Zprávu o činnosti TKSP za rok 2015, adresář nových funkcionářů  a jména a adresy delegátů na 
konferenci  KČT. V.Pícl rozdal delegátům konference návrh programu.  Místo A. Rouskové půjde na 
konferenci J.Netušilová. Školení vedoucích turistiky proběhne 22.-23.10.2016 v Poličce. Zahájení 
turistické sezóny v roce 2017 bude připravovat KČT Slovan Pardubice. 
Členská schůze 2017 se bude konat ve středu 11.1.2017 – místnost v budově KÚ zajistí J. Netušilová 
M. Pecháčková požádala o přesun své akce „Na Ochoz je cesta jako žádná ze sta“ z 11.9. 2016 na 
4.9.2016 a to v případě že bude zařazena na zájezd  Ustředí KČT do Švédska v rámci akce 
EURORANDO. Výbor souhlasí s případnou změnou. 
 
 
 
V Pardubicích 28.1.2016     Zapsala: Jitka Netušilová 


