HOROKLUB CHOMUTOV, Husova 83, 430 03 Chomutov

Zápis č. 9/2013
z pravidelného zasedání výboru Horoklubu Chomutov,
konaného v Baru Lezecké arény v Jirkově, dne 4.11.2013
Přítomni: Leoš Dvořáček, Bronislav Bandas, Milan Svinařík, Pavel Suchopárek
Nepřítomen: Jan Jansa, Pavel Bohuněk, Jiří Šťastný
Probírané body z minulých zasedání:
1.1. Ze žádostí od Města Chomutov ještě nebyla vyúčtována dotace na dotisk horolezeckého průvodce
a dotace na činnost, ostatní dotace již byly vyúčtovány. Dále ještě není vyúčtována dotace na
grant ČHS na poslední slanění, dotace na soustředění mládeže již byla vyúčtována i proplacena.
Dále byla podána žádost o zaměstnanecký grant firmy ČEZ, a.s. prostřednictvím jejich
zaměstnance a našeho člena Bohumila Dvořáka, která přijata nebyla. Zbývající žádosti je nutné
vyúčtovat v požadovaných termínech.
Termín:
11/2013
Odpovídá: hospodář klubu
1.2. Výbor klubu odsouhlasil tisk aktualizované verze lezeckého průvodce na oblasti Krušnohoří a
Poohří. Podklady již byly předány tiskárně Akord, předpokládaný termín vydání průvodce je
v polovině listopadu, protože do konce listopadu je nutné vyúčtovat dotaci. Grafický návrh na
obálku průvodce zpracoval Pavel Suchopárek. Vytištění 400 ks průvodce bude stát 56.543,- Kč
včetně DPH (141,- Kč/ks). Výbor klubu schválil, že do obchodů bude průvodce prodáván za
250,- Kč s tím, že doporučená prodejní cena bude 350,- Kč.
Termín:
11/2013
Odpovídá: P. Suchopárek, výbor
5.4. Martin Jech se dne 19.10.2013 zúčastnil Mistrovství ČR mládeže, kde ve své kategorii zvítězil.
V sobotu 26.10.2013 se Martin zúčastnil posledního závodu ČPM v lezení na obtížnost
v Chocni, kde zvítězil v kategorii Chlapci A a zároveň se stal vítězem i celé série závodů v této
kategorii.
Termín:
splněno
Odpovídá: Jiří Šťastný
6.4. Jiří Šťastný informoval výbor klubu o zhotovení nových klubových triček. Trička již byla
v Semodu vyšita a na posledním slanění budou k prodeji za 300,- Kč.
Termín:
11/2013
Odpovídá: Jiří Šťastný
6.5. Výbor klubu schválil konání posledního slanění v sobotu 9.11.2013 v hotelu Cepín v Mikulově.
Sobotní hry jsou již připraveny a trasa je naplánována. Na večerním horobálu budou opět dvě
kapely – tradiční Album a z loňska osvědčený BB band.
Termín:
10/2013
Odpovídá: výbor klubu
6.8. V sobotu 19.10.2013 uspořádal náš klub na stěně v Kadani lezecké závody „Kadaňský pavouk“,
které by měly zvýšit návštěvnost našeho kroužku mládeže. Díky nízké účasti cizích závodníků
se závodů zúčastnily převážně děti našich členů, které si to náramně užily a odnesly si pěkné
ceny v podobě medailí, pohárů a dalších drobností.
Termín:
splněno
Odpovídá: výbor klubu
7.3. Výbor klubu schválil nákup jednodílného žebříku na stěnu do Kadaně v ceně do 1.500,- Kč pro
drobnou údržbu. Žebřík byl již pořízen.
Termín:
splněno
Odpovídá: Bohumil Dvořák
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7.4. Bohumil Dvořák informoval výbor klubu, že mu k 31.12.2013 končí platnost instruktorského
průkazu a že si ho již nebude obnovovat. Tím pádem je nutné zajistit nějakého instruktora pro
vedení kadaňského kroužku mládeže. Pokud by Radka Štejnarová souhlasila s vedením
kroužku, bude nutné požádat o změnu termínu jeho konání z úterý na čtvrtek. Jiří Šťastný
absolvoval v termínu 18.-20.10.2013 první ze dvou povinných doškolovacích kurzů, protože mu
také končí platnost průkazu koncem roku. Ludva Kostka projevil zájem o absolvování
instruktorského kurzu třídy HAL, což mu výbor klubu schválil.
Termín:
12/2013
Odpovídá: výbor klubu
Nově probírané body:
8.1.

Jiří Šťastný seznámil výbor klubu s aktuální finanční situací klubu ke dni: 31.10.2013:
Stav bankovního konta:
65.579,- Kč
Stav pokladny:
5.761,- Kč.

8.2.

Nejbližší akce, kterých se mohou účastnit členové Horoklubu, jsou:
· 9.11.2013 Poslední slanění v Mikulově
· 14.11.2013 Přednáška Pavla, Ondry a Edity v Jirkově
· 17.11.2013 Běh na Jedlák
· 3.12.2013 Mikulášská stěna v Kadani
· 14.12.2013 Zdobení vánočního stromečku na Svahové

8.3. Výbor klubu schválil uspořádání zimní metodiky na chatě Výrovka v Krkonoších v termínu 21. 23.2.2014. Zatím je přihlášených 22 lidí, takže jsme zamluvili zbývající volnou kapacitu na
chatě, tj. 24 míst.
Termín:
02/2014
Odpovídá: výbor klubu
Příští schůze se bude konat dne 2.12.2013 od 18.30 hod v Lezecké aréně Jirkov.

V Chomutově, dne: 5.11.2013
Zapsal: Jiří Šťastný
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Schválil: Leoš Dvořáček
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