Zápis
z porady předsedů odborů KČT, oblasti Plzeňského kraje
konané dne 6. listopadu 2021 v restauraci Škarmanka ve Kdyni
Přítomni:

dle prezenční listiny, celkem 23
(20 zástupců odborů, 2 členové OV, 1 host)
Nezúčastnili se omluvení zástupci odborů Úhlava, Janov, Líně, Nepomuk,
Horažďovice, Slávie

Program:
1 Informace z celostátní konference
2 Hlášení o činnosti za rok 2021
3 Jarní a Podzimní setkání turistů
4 Akce Stezka Českem
5 Různé a informace

K.Kašpar, J.Sýkora
J.Sýkora
J.Sýkora
M.Dřízhal

1. Informace z celostátní konference
Místopředseda K.Kašpar stručně informoval o celém průběhu, společně s J.Sýkorou
podrobněji vysvětlili zúčastněným výši členských příspěvků na rok 2022 pro ústředí včetně
upravených kategorií členství.
Dále informoval o časopisu Turista, který je nově mimo kategorie a předplatné na rok 2022
bude 440,- Kč.
Předseda J.Sýkora upozornil na úpravy ve sjetinách – pouze škrtnout, zapsat nové tak,
aby to bylo čitelné, nic nezamazávat.
Tisk nových průkazů se opozdil, budou k dispozici do 14 dní včetně přelepek kategorií.
Stejné je to s celostátními kalendáři turistických akcí, které budou zřejmě k dispozici až po
akci Za posledním puchýřem. Odbory budou po obdržení nových průkazů a celostátních
kalendářů z ústředí vyzvány dopisem na převzetí.
J.Sýkora požádal o nahlášení termínů výročních členských schůzí do 15. prosince 2021.
Oblastní konference se bude konat v sobotu 5. února 2022 v restauraci Na Potravinách
v Plzni.

2. Hlášení o činnosti za rok 2021
Bude použit upravený letošní formulář. Odbory byly vyzvány se zasláním Hlášení o
činnosti do 15. ledna 2022.

3. Jarní a podzimní setkání turistů
Setkání jsou zajištěna do roku 2023 včetně. Na výzvu se přihlásil odbor Sušice jako pořa datel Jarního setkání v roce 2025. Oblastní výbor uvítá přihlášení dalších pořadatelů na
oblastní konferenci v roce 2022.

4. Akce Stezka Českem
M.Dřízhal rozdal zúčastněným pořadatelům návrh průběhu tras jejich úseků. Dále
informoval o plánu vyrobit pro každý úsek turistickou vizitku, popis úseku bude pro
každého účastníka, účastníci se budou přihlašovat přes web KČT - uzávěrka přihlášek
bude 15. 5. 2022
Starty a cíle budou řešeny v souladu s novými jízdními řády, pokud do místa startu a cíle
vůbec doprava existuje. Na jaře 2022 bude svolána porada garantů úseků ze
zúčastněných odborů. Propozice budou mít jednotný vzhled, budou se lišit jen minimálně.
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5. Různé a informace
a. J.Sýkora – apeloval na průběžné doplňování chybějících RČ stávajících členů do
databáze, pro nové členy je to povinný údaj
b. V.Mičan

– informoval o zrušení letošního Podzimního pochodu v Chotěšově

c. V.Sajdl

– požádal o hlášení všech změn v adresáři, pro informaci zaslat i výměny ve
výborech, žádosti na jubilea podávat v souladu s Metodickým listem oblasti

d. V.Zykmund
e. P.Pola

– pozval na 23. Vzpomínkové setkání

– info o metodice (doplnění garantů přesunů VHT, LT)

f. J.Moserová

– končí záznamníky OTO Zaniklé osady Šumavy

g. J.Sýkora - předal smlouvy o GDPR těm odborům, které mají svého správce databáze
Zástupci odborů obdrželi sjetiny pro výběr členských příspěvků na rok 2022 a oblastní
kalendář akcí na rok 2022.

Zapsal P.Pola
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Ověřil a doplnil J.Sýkora

