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Zápis č. 3/2001

z pravidelného zasedání výkonného výboru Horoklubu Chomutov,
konaného dne 7.3.2001 v restauraci Konírna v Jirkově

	Přítomni:		

	Leoš Dvořáček	předseda
	Jiří Kantulák	místopředseda
	Jiří Šťastný	hospodář	
	Bronislav Bandas	člen VV
	Jan Jansa	člen VV
	

Probírané body z minulých zasedání:

Klubová vývěska byla instalována, ale je nutné provést ještě jeden nátěr podkladního plechu a nechat zhotovit popisové fólie. Jelikož někdo rozbil sklo, musí se vývěska sundat a nechat zasklít.  J. Jansa sehnal další vývěsku, kterou umístí v Kadani.
	Termín: 	25.3.2001				Odpovídá: 	T. Stránský
										J. Jansa
										
Scházející ochranné lišty na stěnu nechal zhotovit M. Lendvorský, je nutné je nainstalovat.
Termín: 	31.3.2001				Odpovídá: 	B. Bandas
										
Zimní metodika proběhla úspěšně na Sfingách, jarní se bude konat 7. – 8.4. v Perštejně a v Kadani. J. Jansa do té doby zpracuje zkušební listy.  Termín letní metodiky byl předběžně stanoven na 26. – 27.5.2001 na Bořni.
Termín: 	7.4.2001			            Odpovídá: 	J. Jansa

Výstava byla úspěšně zahájena, na vernisáž přišlo cca 150 lidí a zájem projevili i zástupci médií.  Ukončení výstavy je 28.3.2001, kdy bude nutné vyklidit výstavní síň.  
Termín: 	28.3.2001			            Odpovídá: 	přípravný výbor

Aktuální seznam průvodců bude vložen do druhého letošního vydání Mantany.
Termín: 	25.3.2001			            Odpovídá: 	J. Šťastný

Jelikož byl zjištěn další zájem o průvodce po SZ Čechách, rozhodl VV o dalším vydání (s doplněním nově vzniklých cest popř. zajímavých oblastí).  Předpokládané datum vydání na jaře 2001. Pro zjištění ceny byla opět kontaktována tiskárna Bárta (175,- Kč bez DPH ve vazbě jako vloni), knihař Svoboda (300,- Kč v tvrdé vazbě) a nová nabídka od tiskárny Akord (250,- Kč v tvrdé vazbě při 250 ks a 190,- Kč při 400 ks).  VV rozhodl pro tiskárnu Akord s nákladem 400 výtisků.
Termín: 	25.3.2001				Odpovídá: 	J. Šťastný

Pro umožnění přijetí nových členů z řad mládeže je nutné zjistit možnost jejich členství v ČHS před dovršením jejich 15-ti let.  
Termín: 	31.3.2001				Odpovídá: 	J. Šťastný

Je nutné zjistit názor členů klubu na směr, kterým by se měl klub v dalších letech ubírat.  Proto VV rozhodl o uspořádání ankety, jejíž výsledky budou diskutovány na VH klubu v roce 2001.  Každý člen VV si připraví návrhy , které budou na příštím zasedání VV posouzeny a v případě jejich schválení předloženy VH ke schválení.
Termín: 	25.3.2001				Odpovídá: 	J. Šťastný


Vzhledem k nutnosti vyčerpání sponzorského daru od ČEZu na horolezecké vybavení byly zakoupeny ještě v loňském roce ceny pro největší škodiče klubu roku 2000 za celkovou částku 10.000,- Kč.  Do dnešního dne bylo na klub vráceno 12 vyplněných škodičových zpovědí.  Návrhy na rozdělení cen mezi účastníky soutěže budou diskutovány na příštím zasedání.
Termín: 	28.3.2001				Odpovídá: 	L. Dvořáček

Vyúčtování výstavy bude provedeno po jejím ukončení.  
Termín: 	20.4.2001				Odpovídá: 	J. Šťastný

Pro možnost získání dotace od Města Chomutova je nutné vyplnit příslušný dotazník.  Z připravovaných projektů přichází v úvahu vydání průvodce, výstava v Českých Budějovicích a soustředění mládeže.
Termín: 	15.3.2001						Odpovídá: 	J. Šťastný

Nově probírané body:

Přehled financí Horoklubu:
Stav bankovního konta  k 15.2.2001			110.512,60 Kč	
Stav pokladny k   7.3.2001 				  22.014,00  Kč

Dne 12.5.2001 pořádá J. Žižka na Bořni “12-ti hodinovku”.  Večer by mohla být uspořádána country zábava se skupinou Album.  Je nutné kontaktovat kapelníka a zjistit jestli se jim to hodí.
Termín: 	25.3.2001				Odpovídá: 	L. Dvořáček

Jelikož někteří noví členové již mají splněnu základní metodiku na stěně, můžeme jim vystavit klubové průkazy.  Metodici zhotoví seznam těchto lidí.
Termín: 	25.3.2001				Odpovídá: 	J.Jansa, B. Bandas

Na VV se obrátili J. Zetek a D. Šponiar se žádostí o přijetí do klubu, ale již jednou byli členy a z klubu byli vyloučeni pro neplacení členských příspěvků.  VV rozhodl postupovat dle předchozího rozhodnutí, tj. požadovat doplacení příspěvků včetně penále.  Jelikož oba dva jsou studenti, je možné si domluvit splátkový kalendář.
Termín: 	25.3.2001				Odpovídá: 	B. Bandas

Předběžně byl naplánován volejbalový turnaj na Červeném Hrádku, na který budou pozváni i horolezci z Ostrova n/O.  Předpokládaný termín konání 23.6.2001 je s nimi nutné konzultovat.
Termín: 	25.3.2001				Odpovídá: 	J. Šťastný

VV schválil dotaci ve výši 10.000,- Kč J. Jansovi na nákup horolezeckého vybavení, které mu bylo odcizeno při zimní metodice na Měděnci.
Termín: 	31.3.2001				Odpovídá: 	J. Šťastný

VV navrhne VH stejné složení výboru jako v loňském roce, pouze L. Urbana doporučí nahradit M. Svinaříkem.
Termín: 	31.3.2001				Odpovídá: 	J. Šťastný

Na valné hromadě by měli být vyhlášeni Drsoňové 2. stupně. Je nutné do té doby zhotovit diplomy.  
Termín: 	31.3.2001				Odpovídá: 	J. Šťastný

Příští zasedání VV Horoklubu Chomutov se bude konat dne 25.3.2001 v Perštejně.


V Chomutově  8.3.2001


Zapsal: Jiří Šťastný					 Schválil: Leoš Dvořáček

