Zápis z výročního členského shromáždění
KČT Slovan Pardubice středa 17. ledna 2018
Místo konání: restaurace Staré časy.
Dle prezenční listiny ze 150 členů starších 15 let, přítomno 77 = 51 %. Dle stanov odboru je usnesení
členského shromáždění platné po schválení nadpoloviční většinou přítomných, starších 15 let.
Hosté: Ing. Dana Kejzlarová (za Oblastní výbor KČT)
Program zahájen v 18:15 startovním hvizdem
1. Zahájení Jiří Ehrenberger st., schválení programu valnou většinou
2. Komise – návrhová ( Věra Hemrová, Standa Durchánek)
– mandátová (Petr Dračínský, Jarmila Vlková)
– zapisovatel (Jindřich Fajkus)
Zvoleno valnou většinou
3. Předání ocenění ústředního a oblastního výboru KČT paní Kejzlarovou.
- diplom pro KČT Slovan Pce za dlouholeté pořádání turistické akce pro veřejnost 60. ročník „Výstup na
Kralický Sněžník“ od KČT podepsaný předsedou KČT Mgr. V. Chvátalem
převzal předseda J. Ehrenberger
- veřejné uznání III. stupně pro odbor KČT Slovan Pce za mimořádně prospěšnou činnost pro KČT a českou
turistiku od KČT Pardubický kraj
převzal předseda J. Ehrenberger
- veřejné uznání III. stupně za mimořádně prospěšnou činnost pro KČT a českou turistiku od KČT Pardubický
kraj převzal J. Ehrenberger st. za sebe a pro nemocného J. Kotyka
- čestné uznání oblasti KČT za dlouholetou úspěšnou a obětavou práci pro turistiku převzali:
P. Dračínský, D. Ehrenbergerová, L. Chládek a I. Stříž
pro nepřítomné L. Ďatka a omluveného K. Vytřase převzal J. Ehrenberger st.
Po předání ocenění za úspěšné zvládnutí ZJTS 2017 (Zahájení Jarní Turistické Sezóny) vyjádřila paní
Kejzlarová uznání slovy: všichni jste byli plni příprav, dopadlo bezvadně, všichni jste byli úžasní.
4. Výroční zpráva o činnosti za rok 2017 – Jiří Ehrenberger st.
5. Výsledky „Přeboru v cykloturistické aktivitě za rok 2017“ a soutěže „Nejaktivnější turista oblasti“ za rok 2017
přednesl M. Halda
5. Zpráva o hospodaření – Dagmar Ehrenbergerová.
6. Zpráva kontrolní komise – Marie Mrázová
Před otevřením diskuse předal předseda diplom za 3.místo v NTO v r. 2016 pro žákyni Kateřinu Kubíčkovou převzala maminka
Paní Kejzlarové byly věnovány klubové VTZ (Výroční Turistické Známky) ZJTS 2017 a 60. ročník výstupu na
Králický Sněžník.
Předseda vyzval přítomné, aby během diskuse zájemci o funkci v OV KČT a ve VV PSO vyplnili formuláře, které
byli součástí pozvánky a předali je návrhové komisi. Rovněž aby se nahlásili dobrovolníci coby delegáti na
konference OV KČT a PSO.

7. Diskuse
• J. Ehrenberger st.: poděkování našim partnerům „Krajskému úřadu Pardubického kraje, Magistrátu
města Pardubic a MŠMT“;

•
•
•

•
•
•

republika 100 let, KČT 130 let: na všech jednodenních výletech autobusem bude platba 100,- Kč/ na
osobu,
výše členských příspěvků se nemění
Ivo Stříž řešil problém nezařazení Raxalpe 2018 do akcí a odvolal se k výročnímu členskému
shromáždění.
Jirka Ehrenberger st.: nepřišels na výbor; nepodílíš se na celkových nákladech; neobsazenost;
požadavek na minimum pro všechny zúčastněné.
Ivo Stříž: potvrdil , že na výboru nebyl – znovu se omluvil, že něj zapomněl; seznámil přítomné: „vyjednal
jsem účastníkům slevu z (45 na 38) Euro“, plně v kompetenci penzionu bylo „uhradil ubytování řidiči“ a
on sám se před odjezdem dověděl: „Penzion jako bonus mu uhradí 8 piv a ubytování“, bonusy jsou plně
v kompetenci Penzionu a nevím zda mi to zaplatí; Ivo mluvil za 20 lidí; podivoval se: pouze u Raxalpe je
požadováno minimum (jinak doporučené pro Feráty), účastníky proškolí pokud to bude nutné, nebrání
se tomu, ale Králičák je 850 m a školení pro všechny není požadováno = já musím splnit ostatní nemusí
splnit. Ivo i Jirka shodně prohlásili, že je celá záležitost mrzí.
Problémy spojené se zařazením do akcí Slovanu byly na výroční členské schůzi KČT Slovan
Pardubice úspěšně vyřešeny i s přispěním Petra Dračínského (za což mu jistě patří poděkování).
Akce dodatečně zařazena v termínu (14.- 21.) 7. 2018, stejné podmínky jako dřív, školení nezbytné
pouze pro extrémní túry = jako dřív.
Jiří Ehrenberger st. shrnul curicuum vitae Doc. Josefa Kotyka ve Slovanu od roku 1961 coby kandidáta
do voleb nového OV KČT na funkci místopředsedy
Jiří Ehrenberger st. konstatoval, že ačkoli jak OV KČT, tak PSO budou letos volit své nové vedení, tak
nebýt J. Kotyka, Slovan by nepřihlásil žádného zájemce. Vyjádřil naději, že o práci ve výboru Slovanu
nebude tak pramalý zájem.

8. Zprávu návrhové komise na usnesení VČS představil Standa Durchánek
Plán na 2018,
Delegáti na oblastní konferenci KČT: Josef Kotyk,
Delegát na valnou hromadu PSO: Jiří Ehrenberger st.
Schváleno valnou většinou.
Konec v 19:45 hod

Zaznamenal
Jindřich Fajkus

