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Pozvánka  na  výroční  členské  shromáždění 
v úterý 25. ledna 2022 

 

v 18.00 h v Kašparově sále krajského úřadu na Komenského náměstí  
 

 

• Již od 17.00 hod vybírání členských příspěvků dle níže uvedené tabulky. 
Každý obdrží nový čl. průkaz proti podpisu na hromadný příjmový doklad o 
zaplacení čl. příspěvků.  

 
 

• Chceme Vás požádat, abyste přihlásili do klubu i Vaše děti a vnoučata do 25 
let i když si nejste jisti, že s Vámi budou pravidelně „turistovat“.  Jedině, když půjdou děti 
se svými  vrstevníky, budou turistovat rádi. U dětí zasejete turistické semínko a Slovan 
tak snad nevymře po meči i po přeslici.  
 

• Pokud se nebudete moci zúčastnit výročního členského shromáždění určitě předem 

kontaktujte matrikáře Petra Dračínského a obratem! potvrďte svůj zájem o 

pokračování členství zaplacením členského příspěvku buď jemu osobně, nebo na 

účet klubu do 25. 1. 2022. Do 31. 1. 2022 musíme na ústředí KČT odvést vybrané čl. 

příspěvky, vrátit neodebrané průkazy a vyřadit Vás dle propozic ústředí z evidence k 

31. 1. 2022!  

Kontakty na Petra Dračínského:  dracinsky.p@gmail.com    mobil: 732 959 402. 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
mailto:dracinsky.p@gmail.com
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Přihlašování na týdenní autobusové výlety  
V souvislosti s novým fenoménem, který v posledních letech vyvolává v našem klubu 
nesmyslné „Novoroční šílenství“ v podobě překotného přihlašování na týdenní výlet 
bezprostředně po půlnoci, ale pouze na jeden konkrétní týdenní výlet fenoménu, jsem nucen 
uvést tuto situaci na potřebnou míru.  
V dlouholetých pravidlech přihlašování na našich www je jasně uvedeno, že pořadí 

přihlášených je určeno dle stanov a data uhrazení zálohy na klubový účet. 

Když politici nectí ústavu, tak je všichni pochopitelně kritizují. Když členové nectí stanovy, tak 

se to nepovažuje za nic špatného. Před lety jsme si všichni na VČS odhlasovali stanovy a 

později i pravidla přihlašování. 

V našich klubových stanovách je jasně řečeno v Čl. II, bod 11: Klub ve své činnosti dbá na 

to, aby z ní měli výhody: 

a) Členové Klubu před nečleny 

b) Aktivní členové před méně aktivními 

Chápu, že mnozí se přihlašují za člena právě kvůli týdennímu výletu, ale to, že se někdo 

s novým rokem stává členem (je jedno jestli kmenovým nebo hostujícím) neznamená 

automatickou účast na tom týdennímu výletu, protože bohužel pro přihlašovaného za uplynulý 

rok má v NTO Slovanu nulovou aktivitu. Tuto meziodborovou „sezónní turistiku“ přinesli do 

Slovanu některé členky odboru Synthesia. Na druhou stranu je potřeba říci, že máme nemalý 

počet stálých hostujících členů z odboru Synthesia. Proto není akceptovatelná ani úprava 

výhod, které se dožadují především ti, kteří se zaměří pouze na týdenní výlet, během roku se 

jednodenních výletů neúčastní a o půlnoci zahájí vítězný přihlašovací atak. Oni členské výhody 

chápou takto:  

a) Členové Klubu před nečleny 

b) rychleji přihlášení na týdenní výlet před méně rychlými  

Na jedné straně máme seznam přihlášených na výlet v časovém pořadí a na druhé straně 

máme seznam aktivních členů v minulém roce včetně jejich bodového ohodnocení v NTO 

(statistická soutěž Nejaktivnější Turista Oblasti). Jinak pro náš klub nemá význam zpracovávat 

účastníčky do NTO. Pro stanovení pořadí členů na týdenní výlet pak platí, kdo má více bodů, 

je v pořadí výše. Až v případě, že někdo bude mít stejný počet bodů bude rozhodovat čas 

přihlášení. Vím, že se to především půlnočním přihlašovatelům moc nezamlouvá. Musí ale 

akceptovat, že např. vedoucí výletů mají mít přednost před ostatními bez ohledu na počet 

bodů, protože byť jedním výletem, který pro ostatní udělají jsou jednoznačně aktivnější než 

ostatní členové. Ale klidně se dočkají reakce, máš smolíka, měl ses přihlásit dřív.  

 

Dle pravidel přihlašování na VČS proběhne uzávěrka přihlášek a rozhodnutí o případném 

objednání minibusu pro fenomén. U ostatních týdenních výletů budeme spíše řešit opak 

fenoménu – jak doplnit stavy do minibusu. 

Je požadováno, aby se nějak upravila pravidla přihlašování především kvůli meziodborové 

„sezónní turistice“. Určitě minimálně aktualizaci potřebují. Krom fenoménu potřebujeme i 

týdenní výlety více otevřít veřejnosti. Navrhuji minimálně na jednodenní výlety přihlašování 

realizovat přímo na našich www (zadáním např. rodného čísla). Výhoda – okamžitá kontrola 

přihlášení v seznamu přihlášených a náhradníků, který si pak může vedoucí výletu vytisknout. 

U týdenních výletů bych navrhoval do pořadí přihlášených zahrnout i délku členství – za každý 

rok jeden bod, čímž by víceletí členové nemohli být předstiženi v rámci meziodborové „sezónní 

turistiky“. 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
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Body programu VČS:  
 

➢ zahájení, přivítání hostů 

➢ schválení programu VČS 

➢ předání čestných uznání a medailí ČUS k zakončení oslav 70ti let KČT Slovan Pardubice 

➢ volba mandátové a návrhové komise – očekáváme od Vás, že se zapojíte do komisí  

➢ výroční zpráva o činnosti klubu v r. 2021 – předseda 

➢ výsledky „Přeboru v cykloturistické aktivitě ČR“ za rok 2021 – metodik 

➢ výsledky statistické soutěže „Nejaktivnější turista oblasti“ za rok 2021 – metodik 

➢ zpráva o hospodaření v r. 2021 - hospodářka  

➢ zpráva kontrolní komise – předsedkyně kontrolní komise 

➢ návrh plánu akcí na r. 2022 – předseda (detailně na webu) 

➢ návrh člena KČT Slovan Pce jako kandidáta do OV KČT PK – David Šebesta   

➢ diskuse 

➢ sumarizace připomínek k aktualizaci stanov KČT, popřípadě stanov KČT Slovan Pce  

➢ zpráva mandátové komise  

➢ zpráva návrhové komise:  

návrh 3 delegátů Slovanu na oblastní konferenci KČT 6. 3. 2022 v restauraci Staré časy 
stanovený klíč - 1 delegát na započatých 100 členů 

návrh delegáta na valnou hromadu Pardubické Sportovní Organizace 

➢ schválení plánu akcí a výletů na rok 2022 

➢ schválení aktualizace pravidel přihlašování a placení na turistické výlety 

➢ schválení usnesení VČS 

➢ závěr 

 
 
 

Dodržujeme aktuálně platná opatření Vlády ČR 
související s bojem proti epidemii koronaviru. 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/

