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Oblastní výbor – Tisková zpráva z jednání 1/22 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  ́

Zasedání proběhlo dne 15. února 2022 v místě historické klubovny, 

v Evropském spolkovém domě v Pardubicích, kterého se zúčastnilo devět z jedenácti členů výboru. 

Jeden řádně omluven, jeden nepřítomen. 

 

Kontrola zápisu minulého jednání 

 Nové emailové adresy je třeba zajistit ještě u odborů 109 102 Chrudim, 109 207 Lokomotiva 

Pardubice, 109 308 Zálesáci Svitavy a 109 407 Sloupnice. Do zřízení těchto schránek, se kterými 

klidně pomůže Lukáš Pavlík na adrese Lukas@pavlik.email, nebudou informace tímto kanálem 

poskytovány. 

 Zahájení jarní turistické sezóny 2022 je již připraveno k uspořádání odborem Hlinsko na adrese 

Www.kcthlinsko.cz/zts. Na základě platných hygienických předpisů je třeba prezentaci uskutečnit 

u větších kolektivů pouze jejich vedoucím pomocí jmenným seznamem účastníků. Dotace pro 

autobusové zájezdy je stanovena na 30 % a je třeba využít fakturační adresu na naši oblast včetně 

identifikačního čísla. Lze zasílat i elektronicky. 

 Rada historie žádá odbory, aby ve svých řadách našly nadšence pro mapování své minulosti, 

případně i té oblastní. Jisté návrhy padly, a tedy je úkol odložen do naší konference. 

 Dotace pro seniory a juniory je rozdělena do výpočtového vzorce z minulých let a příslušné 

odbory zašlou vyúčtování akce a seznam účastníků. 

 Oblastní akce k připomenutí památného dne vzniku Klubu českých turistů se připravuje s názvem 

Stezka Českem. Pro naši oblast jsou vytyčeny celkem tři úseky na trase Hanička – Mladkov – 

Králíky a odborům se doporučuje využít tuto nabídku pro výletový program. 

 Oblastní konference je naplánována na neděli 06. března do restaurace Staré časy v Pardubicích, 

kde proběhnou volby do výboru a kontrolní komise pro další období. Je výzva pro všechny odbory 

projednat návrh možné kandidatury, neboť je zapotřebí doplnit obě kandidátky. 

 Stav registrace odborů pro odbor Lokomotiva Pardubice a J. G. Jarkovského Polička je na cestě 

zrušení z moci úřední na základě absence potřebných dokumentů. Probíhá urgence a řešení. 

 Prolongace členských průkazů je dána termínem do konce měsíce února. Budou vystaveny nové 

členské průkazy s přelepkou pro vyšší typ členství. Nepoužité průkazy a přelepky je třeba vrátit na 

oblastní sekretariát. 

 Časopis Turista skýtá možnost objednání mimo součást členských příspěvků a lze jej objednat pro 

každého člena za zvýhodněnou cenu. Pro členy pro rok 2022 stojí 440,-- Kč do 15. ledna a 480,-- 

Kč po tomto datu. Nečlenové mají cenu 640,-- Kč jednotnou. 

 Hlášení akcí odborů je třeba zaslat na sekretariát oblasti k možnosti sestavení hlášení oblasti a je 

k tomu zapotřebí využít daný formulář. Urgence platí pro všechny odbory, jež tuto povinnost 

zatím nesplnily. Čili neprodleně. 
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 Seminář předsedů a hospodářů pro okres Ústí nad Orlicí a Svitavy byl uskutečněn v týdnu od 06. 

prosince a pro okres Pardubice a Chrudim dne 08. prosince. Obsah jednání byl pouze v písemné 

formě, ta fyzická spočívala v předání členských průkazů s přelepkami a kalendářů akcí. 
 

Nové úkoly k řešení 

 Příprava oblastní konference probíhá dle plánu, se zajištěním termínu na 06. března a restaurace 

Staré časy v Pardubicích s ujasněním oběda. Dále dopracování kandidátky do volených orgánů 

včetně návrhu delegátů na celostátní konferenci. 

 Bylo projednáno čerpání rozpočtových prostředků v roce 2021 a předložen nový návrh rozpočtu 

na rok následující pro oblastní konferenci. 

 Školení vedoucích a cvičitelů pěší turistiky má stanovený termín na 22. – 23. října na chatu Na 

Čiháku s možností změny. Návrh na změnu termínu nebyl přijat. Již je tedy možné přihlašovat 

zájemce o vyškolení. 
 

Různá témata 

 Vyznamenání členů se týká úrovně Čestné uznání oblasti a bylo schváleno pro jména Hana 

Fojtíková a Vladimír Hovorka, oba z odboru Žamberk. 
 

Trvalé úkoly 

 Značení turistických tras a cyklotras vyžaduje mít v každém odboru značkaře, a tedy dohled nad 

kvalitou značení ve svém okolí, což je prestižní činnost celého Klubu českých turistů, jež je 

zaručena řádnou kvalifikací. 

 Oblastní síň slávy potřebuje vyhledávat historické osobnosti významné v rozvoji turistiky, čímž 

apeluje na zpracování podkladů v odborech a žádá o zasílání těchto materiálů. 

 Rovněž webové stránky, mají-li být funkční, vyvstává potřeba pravidelných informací pořádaných 

akcí a následných hodnocení, stejně jako jejich zanesení na web. Je třeba využít adresu emailu 

na webmastera Savignat@email.cz, jež přistoupí i k urgenci. 
 

Zprávu vypracoval účastník jednání, 

člen výboru a webmaster 
 

– Zahradník Pavel - 

 

Oblastní výbor – Příští jednání 2/22 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  ́

Další zasedání se bude konat dle dohody nového výboru 2022 v místě sekretariátu příslušné oblasti, 

v Evropském spolkovém domě v Pardubicích. 
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