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Zápis č.4 /2017 ze schůze výboru TOSP 
 
Přítomni : J. Netušilová, V. Pícl, A. Rousková, V. Vavřina, J. Matouš, S. Šimonová 
 
Kalendář akcí na rok 2018  
Do plánu akcí 2018 zatím nedodali své náměty vedoucí turistiky J. Dvořák, J. Krupař, O. Lát, H. Němcová, 
D. Vodová. Metodik V. Vavřina zařadí do kalendáře výroční členskou schůzi s programem a výší členských 
příspěvků na rok 2018. Vybere také akci se zaměřením k projektu „ 100 let republiky a 130 let v pohybu“. 
Do kalendáře bude také zařazena akce Zahájení turistické sezóny ve Vysokém Mýtě, vedoucí  V. Pícl. 
Kalendář bude projednáván na semináři na Šumavě a uzavřen musí být do 30.10.2017  
 
Seminář  OV KČT, školení vedoucích turistiky 
OV KČT pořádá  21.-22.10. 2017  seminář pro vedoucí turistiky. Z oslovených 13 účastníků se 7 omluvilo, 
neozvala se H. Procházková.  Semináře se zúčastní : O.Lát, M. Látová,  H. Němcová, V. Pícl,  V.Vavřina. 
 
Návrhy na ocenění členů odboru 
Na čestné uznání odboru KČT členové výboru navrhli a schválili tyto členy  : J. Matouš, J. Netušilová, 
Z. Pražák, S. Šimonová, V. Vavřina. Diplomy pro oceněné zajistí J. Netušilová a budou předány na výroční 
členské schůzi.  
Na ocenění OV KČT byla navržena a schválena : M .Látová. Žádost o toto ocenění zašle na OV KČT V. Pícl. 
 
Webové stránky odboru 
J. Matouš informoval výbor, že webové stránky  pro uživatele jsou průchodné a v pořádku. Problémy se 
zadáváním údajů do webu se J. Matoušovi částečně podařilo vyřešit a v řešení bude pokračovat tak, aby pro 
redaktorku  webu S. Šimonovou bylo zadávání informací do webu bylo snazší a méně časově náročné. 
 
Informace z OV KČT  
Zahájení turistické sezóny bude 24.3.2018 ve Vysokém Mýtě,  program připraven 
Byl zveřejněn Organizační řád OV KČT  
Oblastní kalendář – uzávěrka pro odbory je 30.10.2017  
Školení pro vedoucí turistiky se uskuteční 21.-22.10. 2017 na Čiháku 
 
Různé  
Registrace nového názvu našeho odboru byla Městským soudem v Praze pozastavena, protože právní 
konstrukce fúze, kterou v loňském roce připravilo ústředí KČT byla právně neprůchodná. Na dotaz V. Pícla 
jak dále postupovat nastínil Judr.  Hrubec z ústředí KČT dvě možnosti. V obou případech musí odbor vyplnit 
znovu všechny potřebné dokumenty, přestože námi zaslané dokumenty v loňském roce byly v pořádku a  
odpovídaly požadavkům ústředí KČT. V. Pícl se poradí s předsedou OV KČT jak  postupovat  a pak připraví 
potřebné dokumenty k registraci. 
Návrh Organizačního řádu a Směrnice našeho odboru bude projednáván až po registraci, protože může 
dojít k některým změnám. 
Na podnět Ivy Jehličkové projednávali  V.Vavřina  a V. Pícl s dopravcem Car -Tourem možnost odjezdu  
autobusů při našich akcích v roce 2018 z autobusového nádraží. Pro členy přijíždějící na akce vlakem, nebo 
auty by to bylo výhodnější než odjezd od ZS. Při každém vjezdu na autobusové nádraží se musí zaplatit 
poplatek 100 Kč.  Návrh na změnu místa odjezdu bude projednáván na semináři na Šumavě.   
K 31.8.2017 má náš odbor 271 členů ( včetně hostů) 
 
V Pardubicích 6.9.2017                                                                     Zapsala :  Jitka Netušilová 


