HOROKLUB CHOMUTOV, Husova 83, 430 03 Chomutov

Zápis č. 9/2011
z pravidelného zasedání výboru Horoklubu Chomutov,
konaného v restauraci U kocoura v Chomutově dne 31.10.2011
Přítomni: Leoš Dvořáček, Jiří Šťastný, Pavel Bohuněk, Bronislav Bandas, Milan Svinařík, Pavel
Suchopárek
Nepřítomni: Jan Jansa
Probírané body z minulých zasedání:
1.1. Z podaných žádostí o dotace na letošní rok jsme zatím obdrželi pouze 40.000,- Kč od Města
Chomutov na činnost a 10.000,- Kč na reklamu od Severočeských dolů, a.s.. Ostatní žádosti
nebyly přijaty. Vyúčtování dotace na činnost je nutné provést do 28.2.2011.
Termín:
průběžně
Odpovídá: hospodář klubu
1.2. Výbor klubu projednal návrh na dotisk průvodce. Podklady ještě nejsou zcela zpracovány, ale již
se blíží do konečné fáze. Aktualizovaná verze oblastí Krušnohoří a Poohří by měla být vydána
do konce letošního roku, ale i tento termín je nejistý.
Termín:
prosinec 2011
Odpovídá: členové výboru
3.5. Ve spolupráci s OEAV v rámci akce „Poznej české hory“ zajistí Horoklub ještě zimní metodický
víkend, který se bude konat v termínu 21. – 22. 1. 2012 v Kadani a na Sfingách.
Termín:
21.1.2011
Odpovídá: metodici
6.3. Výbor klubu domluvil uspořádání letošního Posledního slanění v restauraci Pod Lípou v Nové
Vsi v horách v sobotu 5.11.2011. Informace najdete na: www.kdpodlipou.cz. Sobotní hru zajistí
Deivina s Tomem a o večerní program se postarají kapely Album a Maršál bazén.
Termín:
5.11.2011
Odpovídá: členové výboru
7.3. Bohumil Dvořák navrhuje uspořádání brigády na stěně v Kadani. Výbor klubu brigádu
odsouhlasil na sobotu 12. listopadu. Měly by se namontovat nové chyty a utáhnout ty staré.
Rozšíření lanového centra výbor klubu z bezpečnostních důvodů nedoporučil.
Termín:
12.11.2011
Odpovídá: členové výboru
Nově probírané body:
9.1.

Jiří Šťastný seznámil výbor klubu s aktuální finanční situací klubu:
Stav bankovního konta ke dni 31.10.2011: 84.633,- Kč
Stav pokladny ke dni 31.10.2011:
5.741,- Kč.

9.2.

Nejbližší akce, kterých se mohou účastnit členové Horoklubu, jsou:
- 5.11.2011 Poslední slanění v Nové Vsi v horách
- 26.11.2011 Běh na Jedlák
- 1.12.2011 Mikulášská stěna
- 17.12.2011 Zdobení vánočního stromečku
- 22.12.2011 Vánoční stěna
Příští schůze se bude konat 5.12.2011 od 18.30 hod v restauraci U kocoura v Chomutově

V Chomutově 2.11.2011
Zapsal: Jiří Šťastný
02112011

Schválil: Leoš Dvořáček
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