HOROKLUB CHOMUTOV, Husova 83, 430 03 Chomutov

Zápis č. 8/2012
z pravidelného zasedání výboru Horoklubu Chomutov,
konaného v restauraci U kocoura v Chomutově dne 3.12.2012
Přítomni: Leoš Dvořáček, Jiří Šťastný, Pavel Bohuněk, Bronislav Bandas, Jan Jansa, P. Suchopárek
Nepřítomen: Milan Svinařík
Probírané body z minulých zasedání:
1.1. Vyúčtování dotace od Ústeckého kraje na účast Martina Jecha na závodech evropského poháru
mládeže bylo odevzdáno v požadovaném termínu (do 13.11.2012), vyúčtování na výcvik
mládeže bylo zasláno v požadovaném termínu (do 30.11.2012) na ČHS, měli bychom za to
obdržet dotaci ve výši 18.000,- Kč. Zbývá vyúčtovat dotaci na činnost ve výši 40.000,- Kč od
Města Chomutov (do 28.2.2013).
Termín:
02/2013
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
předložena ke kontrole členům výboru klubu do konce roku 2012. Autorům prvovýstupů zašle
p. Suchopárek ke kontrole oblasti s prvovýstupy do konce světa. Výbor klubu rozhodl o
přejmenování Skal u Nové Vsi v horách na „Bohuňkovy skály“ na počest jejich objevitele.
Termín:
21.12.2012
Odpovídá: P. Suchopárek
5.3. V sobotu 10.11.2012 se uskutečnilo Poslední slanění v Pensionu Hubertus u Karlových Varů.
Páteční večer byl ve znamení hudby ve vlastní režii (Svinča, Luboš, Pája, Blahoš, Květa a
mnoho dalších), v sobotu večer zahrál k tanci i poslechu osvědčený a stále skvělý Album a nový
Bee Bee band, který překvapil parádní bluesovou muzikou. Sobotní bojovou hru zorganizovala
Deivina, za což jí ještě jednou děkujeme. V soutěži o nejhezčí fotku vyhrály Blahošovo Tatry,
které budou použity jako podklad pro výrobu letošní PF-ky.
Termín:
12/2012
Odpovídá: výbor klubu
Nově probírané body:
8.1.

Jiří Šťastný seznámil výbor klubu s aktuální finanční situací klubu ke dni 30.11.2012:
Stav bankovního konta:
41.997,- Kč
Stav pokladny:
1.954,- Kč.

8.2.

Nejbližší akce, kterých se mohou účastnit členové Horoklubu, jsou:
- 15.12.2012 Zdobení vánočního stromečku u Oťáků v Brodcích
- 20.12.2012 Vánoční stěna v Kadani
- 24.12.2012 Vánoční lezení v Perštejně
- 26.12.2012 Vánoční lezení na Bořni
- 1.1.2013
Novoroční ráchání na Bandě

8.3. Výbor klubu projednal situaci na stěně v Kadani. Bylo nám nahlášeno zatékání vody za stěnou,
při prohlídce bylo zjištěno, že k zatékání dochází vlivem netěsnosti jednoho vnitřního dešťového
svodu. Tato informace byla předána vedení školy. Dvě poškozené matrace z boulderové stěny
patrně škola odeslala do opravy, zbývající dvě jsou u stěny k dispozici. Při odchodu z boulderu
doporučujeme každému nafotit jejich stav po uklizení.
Termín:
12/2012
Odpovídá: výbor klubu
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8.4. Výbor klubu schválil na základě žádosti Pavla Bohuňka finanční podporu ve výši 15.000,- Kč na
nákup letenky pro „Expedici Peru 2013“, v rámci které chtějí Pavel Bohuněk s Ondrou Benešem
příští rok uskutečnit jako první Češi prvovýstup v 800 m vysoké stěně Punta Numa (5179 m).
Podmínkou udělení dotace je, že ve filmu z průběhu prvovýstupu bude zmíněno, že Pavel
Bohuněk je členem Horoklubu Chomutov, který tuto akci finančně podpořil. Film bude
prezentován v Chomutově a na outdoorových a horolezeckých festivalech.
Termín:
05-06/2013
Odpovídá: výbor klubu
8.5. Výbor klubu schválil výši členských příspěvků pro rok 2013 ve stejné výši, jako letos, tj.:
Kategorie

Ročník narození Výše příspěvků

Přispívající do 15-ti let

Do ročníku 1998

200 Kč

Činní do 18-ti let

1997 - 1996

300 Kč

Činní

od ročníku 1995

400 Kč

Zakládající

0 Kč

Zakládající (vstupní poplatek)

5 000 Kč

Členové našich kroužků mládeže platí automaticky v rámci klubových příspěvků i příspěvky do ČHS,
protože na ně dostáváme od ČHS dotace. Dospělí se musí sami rozhodnout, jestli chtějí kromě
klubových příspěvků zaplatit přes klub i příspěvky do ČHS či OEAV, popř. jestli si toto členství zajistí
individuálně. V současné době je možné přes klub sjednat i tzv. kombinované členství v ČHS i OEAV
za zvýhodněnou cenu. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatném dokumentu. Kdo chce mít průkaz
ČHS či OEAV ještě v lednu 2013, musí příspěvky zaplatit nejpozději na lednové schůzi, která se
uskuteční 7.1.2013.
Termín:
01/2013
Odpovídá: výbor klubu

Příští schůze se bude konat dne 7.1.2013 od 18.30 hod v restauraci U kocoura v Chomutově.
V Chomutově 4.12.2012

Zapsal: Jiří Šťastný

04122012

Schválil: Leoš Dvořáček
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