KČT, ODBOR SYNTHESIA PARDUBICE,
Registrační číslo KČT 109209,
Klášterní 54, 530 02 Pardubice, www.tksp.info

Zápis č.1/2017 ze schůze výboru TOSP
Přítomni : J.Matouš, J.Netušilová, V.Pícl, A.Rousková, S.Šimonová, J.Tomišková, V.Vavřina

Informace z Oblastní konference Pardubického kraje :
Za ÚV KČT se konference zúčastnili p. Teryngel a pí Zezulová
Do Síně slávy OV KČT bude uveden pan K.J.Zákonský, zakladatel turistiky v Heřmanově Městci
V roce 2018 budou volby do OV KČT, odbory mohou předkládat návrhy svých kandidátů
Byly předneseny zprávy z jednotlivých sekcí, zpráva o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na 2017
Byly oceněny nejaktivnější turisté v rámci oblasti. Za odbor Synthesia : M.Trávníček, P.Trávníček,
L.Trávníčková, F.Slach, J.Pekárek
Pan Lžíčař vnesl požadavek na vyškolení vedoucích VHT. Náš odbor osloví J.Trávníčka, M.Látovou a O.Láta
Odbor Synthesia má na počet svých členů dostatek vedoucích turistiky a značkařů.
Na celostátní konferenci KČT byli zvoleni p. Andrle, Kotyk, Šebesta, Šesták, Kejzlarová, Škvára (náhradník)
Zahájení jarní turistické sezóny v Pardubicích
Připravuje KČT, odbor Slovan Pardubice na 25.3. 2017. Podrobné informace jsou uvedeny na jejich
webových stránkách: www.kct-slovan-pardubice.info a byly také rozeslány V.Píclem členům e-mailem.
Sraz zájemců z TOSP bude v 8.45 hod na rohu budovy Krajského úřadu na Komenského náměstí.
100 let republiky, 130 let v pohybu
Oslavy 130 let KČT a 100 let republiky začínají již v březnu 2017 a vyvrcholí v říjnu 2018 v Praze. Organizátoři
vybraných turistických akcí uvedou na tiskovinách logo těchto akcí a na konci roku předloží OV KČT údaje o
počtu akcí a počtu účastníků na nich. Metodik V. Vavřina vybere za spolupráce s vedoucími turistiky TOSP
vhodné akce z našeho kalendáře.
Webové stránky TOSP
K připomínkám o zhoršeném provozu webových stránek se vyjádřili S.Šimonová jako redaktor a J.Matouš
jako administrátor webu. Jsou problémy především s editací, které redaktor nemůže ovlivnit. Pro řešení
provozu webových stránek se J.Matouš spojí s poskytovatelem , firmou GIGASERVER, požádá je o návrh
řešení a pokusí se o nápravu. Pokud bude muset řešit problémy externí spolupracovník, výbor TOSP bude
jednat o uvolnění příslušné finanční částky.
Různé
Výsledky hospodaření za rok 2014,2015 a 2016 zašle hospodářka A.Rousková do 31.3.2017 na OV KČT
Výbor TOSP souhlasí, aby na akci „Poklad ve strašidelném mlýně - Dětský den“ byla hrazena doprava všem
dětem a dospělým členům TOSP.
J.Tomišková bude přijímat nové členy a vystavovat jim průkazy i během roku
Bude provedena revize směrnice 1/2016 – Organizace a ekonomika. Náměty a připomínky členů výboru
k této směrnici budou projednány v červnu na schůzi výboru TOSP a následně bude vydána nová směrnice.
Místo Pavly Pekárkové povede akci „S dětmi (nejen) ke Štěpánce“ v termínu 30.7.-5.8. Eva Havránková,
která je vedoucí turistiky a s vedením akce souhlasí. Vedoucí akce „K TV Krásné a na houby“ bude upřesněn
na začátku září.
Výbor TOSP nebude akceptovat nabídku p. Stříže o dodatečné zařazení zájezdu do Alp do našeho Kalendáře
akcí pro rok 2017. P. Stříž tento zájezd zařadil do akcí KČT Slovan. Zařazení další akce do již uzavřeného

kalendáře na daný rok bude možné jen výjimečně a i nadále ho musí vždy předem schválit výbor TOSP.
Z tohoto důvodu také nebyl přijat návrh B.Vacka z 23.1. na rozšíření kalendáře o lyžařský zájezd v březnu.
Byly projednány další připomínky B.Vacka z mailu ze 14.12.2016 :
- vrátit vyplácení dotací u pěších a cyklo výletů (20 Kč) – výbor nebude akceptovat
- krytí zimních akcí 17001 a 17002( dotace na vícedenní zájezdy veřejnou dopravou) – o případném
rozšíření, nebo zvýšení dotací bude rozhodnuto až dle přidělených dotací od sponzorů.
- spolupráce s dalšími odbory - bylo vysvětleno na výroční členské schůzi Ing. Kotykem

V Pardubicích 16.3.2017

Zapsala : Jitka Netušilová

