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Zápis č. 4/2001

z pravidelného zasedání výkonného výboru Horoklubu Chomutov,
konaného dne 25.3.2001 v restauraci Betty v Perštejně

	Přítomni:		Nepřítomni:	

	Leoš Dvořáček	předseda	Jiří Kantulák	místopředseda
	Jiří Šťastný	hospodář	Luděk Urban	člen VV
	Bronislav Bandas	člen VV
	Jan Jansa	člen VV
	Pavel Suchopárek	člen VV
	

Probírané body z minulých zasedání:

U klubové vývěsky bylo rozbito sklo, takže byla demontována a zasklena.  Po ukončení hokejové baráže bude nainstalována zpět, bude proveden ještě jeden nátěr podkladního plechu a budou nalepeny popisové fólie. J. Jansa sehnal další vývěsku, kterou umístí v Kadani.
	Termín: 	25.4.2001				Odpovídá: 	T. Stránský
										J. Jansa
										
Scházející ochranné lišty na stěnu nechal zhotovit M. Lendvorský, je nutné je nainstalovat.  VV schválil pro tento rok dotaci ve výši 5.000,- Kč na údržbu stěny, v rámci které je možné zhotovit osvětlení na boulderu, nakoupit expresky nebo nové chyty.  
Termín: 	25.4.2001				Odpovídá: 	B. Bandas
										
Jarní metodika se bude konat 7. 4. v Perštejně a 8.4. v Kadani. J. Jansa do té doby zpracuje zkušební listy.  Termín letní metodiky byl stanoven na 26. – 27.5.2001 na Bořni.  
Termín: 	7.4.2001			            Odpovídá: 	J. Jansa

Ukončení výstavy je 28.3.2001, kdy bude nutné vyklidit výstavní síň.  Po ukončení výstavy bude provedeno její celkové vyúčtování.  Přípravný výbor zkusí zjistit možnost přesunutí výstavy do jiných prostor (Červený Hrádek, Klášterec, Vejprty).
Termín: 	25.4.2001			            Odpovídá: 	přípravný výbor

Aktuální seznam průvodců bude vložen do letošního druhého vydání Mantany včetně upozornění na možnost zapůjčení časopisů.  
Termín: 	31.3.2001			            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 v září 2001 s tím, že tisk zajistí tiskárna Akord nákladem 400 výtisků.
Termín: 	31.8.2001				Odpovídá: 	P. Suchopárek

Při Horoklubu byl založen kroužek mládeže, jehož členové budou přihlášeni i do ČHS, ačkoliv jejich členství v této organizaci zatím není jednoznačně upraveno.  
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 vyzval členy klubu k diskusi na toto téma na valné hromadě. Na základě názorů členů  sestavil VV  návrh, který předloží VH  ke schválení.  Jedná se o zvýšení prestiže klubu formou podpory výstupů v horách popř. velkých stěnách. Na podporu individuálních výjezdů do hor navrhuje VV vyčlenit v tomto roce částku 20.000,- Kč.  Podmínkou pro získání poměrné části z této dotace je:  členství v ČHS, odevzdání vyplněného formuláře (hlášení o výstupu) a doložení příslušných příloh v požadovaném termínu.  O výši dotací na jednotlivé akce rozhodne VV na konci roku po shromáždění všech hlášení.  V případě, že v daném roce nebudou vylezeny žádné hodnotné výstupy, nemusí být dotace vyplacena.  V případě zájmu některých členů o zorganizování expedice do některých velehor, bude dotace na tuto akci řešena samostatně.   VV zpracuje formulář Hlášení o výstupu.
Termín: 	3.4.2001				Odpovídá: 	J. Šťastný

Do dnešního dne bylo na klub vráceno 12 vyplněných škodičových zpovědí.  VV posoudil návrhy jednotlivých členů VV na vyhodnocení největších škodičů a rozhodl udělit za rok 2000 tyto ceny:
horolezecké lano Jiřímu Šťastnému za 1. místo, batoh Pepovi Žižkovi za 2. místo a Tibloca s karabinou Pavlovi Suchopárkovi za 3. místo.  Všem, kteří odevzdali vyplněný formulář, bude předána osma za projevenou aktivitu.  Jako nejaktivnějšího nováčka vyhodnotil VV Tomáše Stránského, který navíc obdrží tričko s logem Horoklubu.  
Termín: 	3.4.2001				Odpovídá: 	L. Dvořáček

 J. Šťastný vyplnil a odevzdal příslušné formuláře pro možnost získání dotace od Města Chomutova.  Žádost o dotaci byla podána na činnost na dva projekty (vydání průvodce a výstava v Českých Budějovicích).
Termín: 	splněno				Odpovídá: 	J. Šťastný


Dne 12.5.2001 pořádá J. Žižka na Bořni “12-ti hodinovku”.  Večer se uskuteční country zábava se skupinou Album.
Termín: 	12.5.2001				Odpovídá: 	L. Dvořáček

Všem novým členům, kteří mají splněnou základní metodiku na stěně, budou vystaveny klubové průkazy.
Termín: 	25.4.2001				Odpovídá: 	J.Jansa, 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: 	25.4.2001				Odpovídá: 	J. Kantulák


Nově probírané body:

Přehled financí Horoklubu:
Stav bankovního konta  k 15.3.2001			99.920,00 Kč	
Stav pokladny ke 14.3.2001 				18.026,00  Kč

VV schválil přijetí těchto nových členů:  Šebek Jiří a Klika václav.

VV projednal přípravu valné hromady.  Program bude rozšířen o tyto body:  zpráva o výstavě (J. Šťastný), zpráva o nové metodice (J. Jansa) a  informace o kronice (P. Suchopárek).   Zprávu o činnosti si připraví a přednese ji L. Dvořáček, zprávu o hospodaření J. Šťastný a vyhodnocení největších škodičů B. Bandas.
Termín: 	3.4.2001				Odpovídá: 	členové VV

VV schválil vytvoření kroniky Horoklubu v digitální i tištěné podobě.  O vzhledu kroniky bude diskutováno na příštím zasedání VV.  


Příští zasedání VV Horoklubu se bude konat dne 25.4.2001 v Paradise v Chomutově.


V Chomutově  26.3.2001


Zapsal: Jiří Šťastný					 Schválil: Leoš Dvořáček

