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Zápis č. 1/2011 
 

z pravidelného zasedání výboru Horoklubu Chomutov, 
konaného v restauraci U kocoura v Chomutově dne 3.1.2011 

  
Přítomni:  Nepřítomni: 
 

 Leoš Dvořáček  předseda Jan Jansa  člen výboru 
 Jiří Šťastný hospodář Bronislav Bandas člen výboru 
 Milan Svinařík člen výboru Pavel Suchopárek místopředseda 
 Pavel Bohuněk člen výboru 
    
Probírané body z minulých zasedání: 
 

1.1. Z dotací roku 2010 zůstává nevyúčtovaná už jen dotace na činnost ve výši 30.000,- Kč od Města 
Chomutov, ostatní dotace již byly vyúčtovány.  Na rok 2011 byla zatím podána žádost do 
Nadace ČEZ, ostatní dotační tituly ještě nebyly vypsány. 

Termín:  průběžně    Odpovídá:  hospodář klubu 
 

1.2.  Výbor klubu projednal návrh na dotisk průvodce, ale vzhledem k tomu, že ještě nejsou zcela 
zpracovány podklady, rozhodl se vydání odložit na jaro letošního roku, kdy by mohla vyjít 
aktualizovaná verze oblastí Krušnohoří a Poohří. 

Termín:  duben 2011    Odpovídá:  členové výboru 
 

1.3. Bronislav Bandas navrhl aktualizovat seznam nováčků na webu, kteří ještě nemají splněnu 
metodiku.  Výbor klubu odsouhlasil přesun databáze nováčků ze složky metodiky na hlavní web, 
kde jí bude možné aktualizovat.  Dále výbor klubu odsouhlasil, že příští rok bude i zimní 
metodika dvoudenní, aby si nováčkové mohli vyzkoušet praktické věci v tělocvičně a napsat si 
zde i testy.  Termín zimní metodiky byl stanoven na 22.1. v tělocvičně a 23.1.2011 na Sfingách. 

Termín:  leden 2011    Odpovídá:  členové výboru 
 

1.4. Ve středu 22.12.2010 se na stěně v Kadani uskutečnila náborová akce pro studenty gymnázia. 
Za Horoklub se zde vystřídali jako dozor Bohouš Dvořák, Honza Jansa, Jířa Šťastný a Honza 
Unger, při jištění dále pomáhali Týna, Nikol a Pepa Černý.  Uvidíme, jestli nám přibudou 
nějací nové členové do kadaňského kroužku. 

Termín:  únor 2011    Odpovídá:  členové výboru 
 

1.5. Jiří Šťastný informoval výbor klubu o získání slevové karty pro nákup v Intersportu 
v Chomutově.  Karta je k dispozici všem členům v sídle klubu a je na ní nastavena sleva 10 %.  
Zdeněk Pelc zajistil vystavení slevové karty klubu Hanibal, což je obchod s potřebami pro 
svobodné cestování.  Slevu ve výši 10 % je možné uplatnit i při nákupu v jejich internetovém 
obchodě na adrese www.hanibal.cz, číslo karty je 17387.  

 
 

 

Nově probírané body: 
 
1.6.    Jiří Šťastný seznámil výbor klubu s aktuální finanční situací klubu: 

Stav bankovního konta  ke  dni 31.12.2010:   57.376,- Kč 
Stav pokladny ke dni 31.12.2010:        3.082,- Kč. 

 

1.7.    Nejbližší akce, kterých se mohou účastnit členové Horoklubu, jsou: 
- Zimní táboření + brigáda 8.1.2011 na Bořni – pořádá HO Bořeň 
- Metodický víkend Horoklubu 22.-23.1.2011 na stěně v Kadani a na Sfingách u Měděnce 
- Přejezd Krušných hor na běžkách 28.-30.1.2011 

 

 

http://www.hanibal.cz
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1.8.    Výbor klubu rozhodl o přijetí těchto nových členů: David Lucák, Kryštof Gärtner a Kateřina 

Růžičková. 
 
 

Příští schůze se bude konat 7.2.2011 od 18.30 hod v Restauraci U kocoura v Chomutově. 
 
 
V Chomutově  10.1.2011 
 
 
 
 
     Zapsal:   Jiří Šťastný   Schválil: Leoš Dvořáček 


