
Stanovy KČT, odbor ToM Filištíni Praha

1. KČT, odbor ToM Filištíni Praha (dále jen oddíl)
(celým názvem: Klub českých turisni, odbor Turistický oddil mládeŽe Filištini Praha)

1'1 Je dobrovolná organizace, kde se vedoucí podílí na čirrnosti bez nároku na finanční
odměnu.

l'2 Je pobočn5;m spolkem KČT oblast Praha

1.3 Stanovy oddílu lychrízej i z platných stanov KČT a KČT oblast Praha.

1.4 Sídlo oddílu se nachází v ulici Husníkova2086l22' Praha 13' 158 00.

1.5 oddí1 můŽe používat znak KČTl a znak Filištíni2 (viz příloha).

2. oddíl je koncipován pro děti a mladistvé ve věku 8.26 let, především však pro věkovou
skupinu 8- 15 let. Program by měl bý připravován tak, aby byl zajímavý především pro tuto
věkovou skupinu.

3. oddí1 má svou Radu (funkce členské schůze), která schvaluje a mění stanoly, spolupodílí
se na chodu oddí1u a volí hlavního vedoucího, předsedu, místopředsedu a účetní.

3.1 Členství v Radě je podmíněno funkcí praktikanta nebo vedoucfl-ro v oddíle.

3.2 Každý praktikant a vedoucí přispívají jednou za rok 100Kč (nejlépe v zaří). Tím se
určuje, kdo se účastní jednání Rady a má nárok na s1evy na v1foravách' Hlavní
vedoucí, předseda, místopředseda a účetní nepřispívá.

3.3 Rada by se měla scházet minimálně jednou za půlroku. Součástí zasedání Rady je
také kontrola účetnictví, kterou předkládá hlavní vedoucí. Další program je dle
potřeby.

3.4 Volby hlavního vedoucího se konají v červnu, případně v mimořádném termínu
zasedání Rady. Datum zasedání Rady musí bý známo dostatečně dopředu, aby se jí
mohli účastnit všichni členové Rady' Hlavní vedoucí musí sdělit inťolmaci o termínu
zasodáni všem členům Rady, a to nejméně 30 dní předem. Sdělení o korriiní Rady se

zveřejňuje na stÍánkách oddílu (většinou v sekci.pro vedoucí..), dále ústně na

schůzkách a případně emailem.

3.5 H1asování při volbě hlavního vedoucího může probíhat veřejně nebo tajně.

V případě tajné volby, každý napíše na papírek jméno zamýšleného vedoucího a
potom se všechny papírky veřejně přečtou. Hlavní vedoucí musí mít nadpoloviční
podporu hlasujících. V případě nezvolení je třeba volbu opakovat jen s dvěma
nejúspěšnějšími kandidáty. Hlavní vedouci musí bvt zvolen.
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3.ó Rada spolu s hlavním vedoucím určuje střednědobé směřování oddílu.

4. Úbhy a funkce. KaŽdý v oddíle by měl mít jasno o tom, co se od něj očekává a jak může
pomoci. Částečně týo úkoly vyplývají Ze stanov. Hlavní vedoucí je pak zodpovědný za
úspěšné převedení do pra're.

5. Praktikant: Praktikantem Se stává člen, který nastupuje na střední školu (případně do
ekvivalentního ročnfl<u gymnázia). Stává se jím od zríří, kdy nastupuje na školu.

5.1 Je zodpovědný za vedeni schůzky. Aktivně se podílí na přípravě programu na
výprar,y a tábor. Dle svých moŽností pomáhá s chodem oddílu.

5.2 Praktikant může vést schůzku sám.

ó. Vedoucí: Vedoucí musí bý starší 18 let. Stává se jím praktikant nebo někdo zvenčí oddílu
a to tak, že vede alespoň jednu vícedenní výprar,u. Tím dokáŽe, Že je schopen zorganizovat
pÍograÍ4 dopralr,r, orientuje se S mapou a dokáže vjpral'u nacenit ' Zároveň se musí aktivně
podílet na vedení schůzek'

ó.1 Vedoucí připraluje ve spolupráci s hlavním vedoucím výpraly a tábor, včetně
dopravy a stravování. Vede schůzky a doh|íži na praktikanty. Aktivně pomáhá
praktikantům s přípravou schůzek a her. Koordinuje rozdělení programu mezi
praktikanty. Sebevzdělává se v kurzech první pomoci a základním ošetření. Případně
absolruje školení ,'Zdravotník zotavovacích akcí... oddíl bude každému, kdo toto

školení absohuje, přispívat polovinou nákladů'

6.2 Na každé výpravě se členy musí bý alespoň jeden vedoucí.

6.3 Vedoucí můŽe obdrŽet klíče od klubovny. V momentě, kdy přestane do oddílu
docházet, je povinen klíče odevzdat do klubovny.

ó'4 Vedoucí se rovněž podílí na vedení schůzek stejně jako praktikanti'

ó.5 Vedoucí si po zvolení h1avního vedoucího mohou půjčovat věci z klubovny či
skladu. Vždy k tomu musí dostat souhlas hlavního vedoucího' K zapůjčeným věcem se

chovají v duchu oddílového desatera _ wací věc co nejdřive, ve stejném nebo lepším
stalu. Případnou škodu jsou povinni uhradit či věc opravit tak, aby byla ve stejném

nebo lepším staru.

7. H|avni vedoucí: Musí bl't starŠí 18 let a mit zkouŠky KČT, opravňující k vedení oddílu
turistiky. Hlavní vedoucí je volen v červnu Radou vŽdy na jeden rok. Hlavním vedoucím
může bý zvolen pouze vedoucí. Vede oddíl od září do srpna následujícího roku.

7.l Je zodpovědný za chod oddílu po technické a finanční sÍrÍnce. Zodpovidá za
komunikaci s rodiči a dalšími lidmi. Má plné rozhodovací kompetence v krátkodobém
horizontu (najeden rok). Připraluje oddílowý časopis (měl by vycházet minimálně 3x
zarok_ záři, prosinec/leden a před táborem v červnu). Aktualizuje oddílové striíLrrky,

komunikuje se statutámím záStupcem ohledně KCT a pronájmu klubovny, skladu,
grantů a da1ších věcí. Podílí se především na Zajištění výprav po technické stránce
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(peníze, jídlo, doprava). Motir,uje praktikanty a vedoucí. MůŽe některé povimosti
krátkodobě přesunout na některého vedoucího či praktikanta.

7.2 Je povinen v případě střídání jiným vedoucím bezodkladně poskýnout
veškeré kontakty a podklady které mu pomohou s vedením oddílu.

7.3 V případě, že v budoucnu nebude moci Ing. Ludmila Kašpárková plrrit úlohu
hlavní ekonomky, připadají její povinnosti na hlavního vedoucího.

7.4 Pokud vedoucí působí v oddíle a je zvolen hlavním vedoucím, musí dodrŽet dobu,
na kterouje zvolen. Pouze se souhlasem rady může předčasně odstoupit či odejít
z oddílu.

8. Statutární zástupci oddílu: Statutáťním Zástupcem oddílu je pouze předseda. Dalšími
zástupci oddílu jsou místopředseda a účetní, která (ý) plní i roli kontrolního orgánu.

8.1 Statutrární Zástupce a zástupci oddílu (dále jen zástupci) jsou voleni vždy na delší
časové období. Nebude 1í před volbou uvedeno jinak, bude se jednat o pětileté období.

8.2 Zástupci mohou bý ze své funkce ze závaŽných dilvodů odvoláni, či z ní mohou
z vlastních důvodů odstoupit. Tuto skutečnost oznámí dostatečně dlouho dopředu
hlavnímu vedoucímu, kteý z tohoto důvodu svolá radu, na které budou zvoleni noví
statutámí ZáStupci. Noví statutámí zástupci musí bý zvoleni!

8.3 Zástupcem se můŽe stát pouze člověk, ktery byl čije aktir,rrím členem oddílu a byl
či je vedoucím oddílu.

8.4 Předsedou oddílu se můŽe Stát pouze aktivní či bývalý člen oddílu, který
minimálně jeden rok působil ve funkci hlavního vedoucího.

8.5 Zástupci jsou zodpovědní za právni způsobilost fungování oddílu, komunikují
s KČT, informují hlavního vedoucího o novinkách v KČT, grantech, nových
povinnostech a právních změnách, které by se mohly dotknout fungování oddílu.

8.6 StatutaÍním Zástupcem odborq který je zodpovědný za jednáni s uřady, je
předseda.

8.7 Předseda aktivně komunikuje s hlavním vedoucím.

9. Rádce: Rádcem je člen, případně praktikant, který se z časových důvodů nemůŽe účastnit
schůzek, a\e jezdí či organizuje výpravy a aktivně pomáhá oddílu. Rádce musí odsouhlasit
Rada.

9.1 Rádce se stává členem Rady

9.2 Rádce platí členský příspěvek stejně jako členi Rady
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1.0. Pravidla pro vstup nového člena do oddílu. Věk _ minimálně pŤi nástupu do II. tŤídy (7.

8let). Nejprve se musí zričastnit min. čtyr schrizekv období cca dvou měsícri. Zárove pŤinést

vyplněnou pŤihlášku a oddílové pŤíspěvky. Poté m že vyrazit na oddílovou vypravll.

|.1.. Kartičky rČr se dělají jedenkrát zarok,v lednu. V prosinci musí mít hlavní vedoucí
odevzdané podklady od novych člen (vyplněnf formuláŤ a pasovou fotografii). Následně
během ledna, nora rozďá nové pŤelepky na kartičky Eurobeds.

1.1..1. Kartička rČr se novym členrim vystavuj e až po minimálně několika měsíčním
ďocházení do oddílu a alespoř jedné absolvované vypravě.

12. Na každé vypravě musí b}it lékárnička.

Sc hválili dne ..3.9...!.!.....?..a-.!.y..
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Rádci:
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