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Zápis 2/2016  ze schůze výboru TKSP  

Přítomni  :  J. Netušilová, V. Pícl, A. Rousková, J.Tomišková, B. Vacek,  V. Vavřina,  
 
Dotace : TKSP žádal o tyto dotace : 
Magistrát Pardubice – dostali jsme dotaci 12 400 Kč pro děti a mládež, peníze již máme na účtu 
Retia – dostali jsme dotaci 15 000 Kč, peníze vyplaceny na účet 
Synthesia – podepsána smlouva na 10 000 Kč, peníze budou poukázány na účet k 31.5. 
KČT – máme přidělenou dotaci 1 180 Kč pro seniory a  720 Kč pro mládež 
Vzhledem k tomu, že TKSP získal dotace v uvedené výši, odsouhlasil výbor zvýšení dotace pro členy 
TKSP takto :  Akce Dětský den  bude zdarma nejen pro všechny děti, ale i pro dospělé členy.  
Akce Západní a Vysoké Tatry - dotace pro všechny  členy bude zvýšena o 100 Kč nad rámec dotací 
Akce Barevná Vysočina – všem členům bude hrazena doprava vlakem do Ždírce a nocleh 
 
Registrace spolku 
V.Pícl podepsal vyřízenou smlouvu o registraci. Nově se budeme jmenovat : 
KČT – Odbor Synthesia Pardubice. Nový název, nová hlavička tiskopisů i nové razítko se začnou 
používat až po vrácení smlouvy o registraci od Rejstříkového soudu 
 
Informace z Oblastního výboru KČT 
Zahájení turistické sezóny na rok 2017 připravuje Slovan Pardubice na 25.3.2017. TKSP nebude na 
tento termín dávat do svého kalendáře jinou akci. 
Ukončení akce Eurorando v Česku bude 27.8.2016 v Koutech nad Desnou. Oblastní výbor požaduje 
vypracovat  přehled o všech akcích od 27.9.2015 do 27.8.2016. Přehled předá na Oblast do 30.6. 
V.Vavřina   
Školení a seminář vedoucích turistiky bude 22.–23.10.2016 v Poličce 
V roce 2017 budou zahájeny turistické oslavy 100 let republiky. Akce bude trvat od 1.4.2017 do 
7.10.2018 Pořadatelé oslav chtějí vytipovat 7 turistických pochodů do celostátního kalendáře. Tyto 
akce je třeba přihlásit do 30.6.2016. Náš odbor nebude celostátní akci pořádat. 
Oblast dostala od Besipu reflexní pásky – kolik a kdy je dostane i náš odbor zjistí V.Pícl 
Dotace KČT pro seniory, oblast dostala 9000 Kč, z toho TKSP 1180 Kč. 
Dotace KČT pro mládež, oblast dostala 2400 Kč, z toho TKSP 720 Kč 
 
Různé 
Jménem klubu mohou jednat jenom statutární zástupci ( Pícl, Vavřina, Netušilová), ne všichni členové 
klubu. Ostatní mohou jednat jen svým jménem. 
Zatím nebyly členům TKSP uděleny výkonnostní odznaky za cykloturistiku, přestože předseda OCT 
posílá každoročně výsledky do soutěže PCA. B.Vacek napíše předsedovi sekce cykloturistiky KČT o 
informaci, jakým způsobem se odznaky udělují a kdo z členů TKSP má na odznak nárok. Na 
cykloakcích se nebudou do výkonů počítat km ujeté na elektrokole – B.Vacek na tuto skutečnost 
upozorní vedoucí jednotlivých akcí. 
Kalendář akcí TKSP na rok 2017 – někteří vedoucí ( Krupař, Jehlička, Vacek, Šebesta)  již zaslali 
V.Vavřinovi  své akce do plánu. Ostatní vedoucí k témuž vyzve metodik v červnu. 
15.5.2016 povede cykloakci J.Krupař místo A.Rouskové – výbor se změnou souhlasí 
Hospodářka klubu uvolní zálohu na drobná vydání : 500 Kč pro V.Pícla, 500 Kč pro V.Vavřinu  a 
1000Kč pro E.Bendovou  Do konce roku budou zálohy zúčtovány. Výbor souhlasí. 
 
V Pardubicích 12.5.2016     Zapsala: Jitka Netušilová 

http://www.tksp.info/

