TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s.
ODBOR KČT 109209, KLUB ČSTV 3606108
Klášterní 54, 530 02 Pardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.info

Zápis 3/2016 ze schůze výboru TKSP
Přítomni : J. Netušilová, V. Pícl, A. Rousková, J.Tomišková, B. Vacek, V. Vavřina,
Plán akcí na rok 2017 :
V.Vavřina vypracoval dle návrhů zaslaných vedoucími turistiky koncept plánu akcí na rok 2017, který
členové výboru dostali k dispozici. Plán akcí bude projednán na semináři v Polničce, po připomínkách
uzavřen a v říjnu vydán.
Dotace a jejich čerpání v roce 2016
V roce 2016 byly TKSP poskytnuty a vyplaceny tyto dotace :
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice, číslo účtu: 152 393 210/0300
Retia : 15 000 Kč
Magistrát Pardubice (pro děti a mládež) : 12 400 Kč
Synthesia : 10 000 Kč
KČT (pro seniory a mládež) : 1900 Kč
Pro členy klubu byly dosud čerpány dotace na autokarové zájezdy ve výši 31 632 Kč.
Na akci Barevná Vysočina bude všem zúčastněným členům hrazena doprava vlakem do Ždírce a
nocleh – tuto zvýšenou dotaci pro členy schválil výbor 12.5.2016
Stav registrace klubu v rámci Občanského zákoníku.
Byla potvrzena registrace odboru. Nově se budeme jmenovat : KČT, odbor Synthesia Pardubice. Klub
byl zaregistrován v ústředí Klubu českých turistů pod registračním číslem 109209. Sídlo klubu :
Klášterní 54, Pardubice – Staré město, 530 02 Pardubice. Statutárními zástupci jsou : Václav Pícl, Vít
Vavřina a Jitka Netušilová. Změnu hlavičky u tiskopisů a nové razítko zařídí Václav Pícl
Informace z Oblastního výboru KČT Pardubického kraje
Pro vedoucí turistiky se připravuje nová kartička s odborností, je třeba uchovat staré průkazy.
KČT pořádá anketu Strom roku a Nejkrásnější nádraží roku.
OV projednával zajištění semináře vedoucích turistiky.
Zahájení turistické sezony na rok 2017 připravuje KČT, odbor Slovan Pardubice na termín 25.3.2017
Byla podána informace oblastem – srpen 2016, kterou předkládá ústředí KČT Praha
Školení a seminář vedoucích turistiky v Poličce 22.-23.10.2016
V. Pícl oslovil všechny, kteří se měli školení zúčastnit : Tošovská, Vodová, Jehličková, Němcová, Teplý,
Komárková, Matouš, Rousková, Dvořák, Hylmarová, Procházková, Vařáková, Leitner. Účast na
školení potvrdili : Rousková, Matouš, Jehličková, Dvořák . Z osobních, nebo zdravotních důvodů se
omluvili : Němcová, Vodová, Leitner, dodatečně Hylmarová. Komárková a Vařáková nadále nechtějí
být vedoucími turistiky. Ostatní se neozvali.
V. Vavřina osloví J. Trávníčka, zda se chce stát novým vedoucím turistiky a zúčastnit se školení. Pokud
bude mít zájem, bude pozván na školení do Poličky. Korespondenci s OV KČT zajistí V.Pícl
Různé
Na vyžádání OV KČT předal V.Pícl požadovaný přehled akcí Eurorando 2016
Elektrokola – v rámci našeho klubu se budou počítat ujeté km i členům jezdících na elektrokole. Při
konečném hodnocení ( PCA) budeme postupovat dle rozhodnutí sekce cykloturistiky.

Na základě žádosti B. Vacka zaslal J. Sýkora vyhodnocení a výkonnostní odznaky z Přeboru
cykloturistické aktivity za rok 2015. 16 bronzových a 1 stříbrný odznak budou předány na Výroční
členské schůzi .
B.Vacek-značkař cykloturistiky prověří jak postupovat při zjištění nedostatků ve značení jak v rámci
oblasti Pardubického kraje, tak i mimo něj.

V Pardubicích 6.9.2016

Zapsala: Jitka Netušilová

