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Zápis č. 8/2011 
 

z pravidelného zasedání výboru Horoklubu Chomutov, 
konaného v restauraci U kocoura v Chomutově dne 3.10.2011 

  
Přítomni: Leoš Dvořáček, Jiří Šťastný, Pavel Bohuněk 
 

Nepřítomni: Bronislav Bandas, Milan Svinařík, Jan Jansa, Pavel Suchopárek 
    
Probírané body z minulých zasedání: 
 

1.1. Z podaných žádostí o dotace na letošní rok jsme zatím obdrželi pouze 40.000,- Kč od Města 
Chomutov na činnost a 10.000,- Kč na reklamu od Severočeských dolů, a.s.. Ostatní žádosti 
nebyly přijaty.  Vyúčtování dotace na činnost je nutné provést do 28.2.2011.   

Termín:  průběžně    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 vydána 
do konce letošního roku, ale i tento termín je nejistý. 

Termín:  prosinec 2011    Odpovídá:  členové výboru 
 

1.3. Bronislav Bandas navrhl aktualizovat seznam nováčků na webu, kteří ještě nemají splněnou 
metodiku.   

Termín:  průběžně    Odpovídá:  členové výboru 
 

3.5.  Jiří Šťastný informoval výbor klubu o vydání katalogu OEAV s akcemi pro mládež s názvem 
„Poznej české hory“, ve kterém jsou za Horoklub uvedeny dvě akce, z čehož jedna už se 
uskutečnila v Českém ráji a zimní metodický víkend se bude konat v termínu 21. – 22. 1. 2012 
v Kadani a na Sfingách.  Za uspořádání těchto akcí obdržel klub odměnu ve výši 4.500,- Kč.   

 

6.3.  Výbor klubu domluvil uspořádání letošního Posledního slanění v restauraci Pod Lípou v Nové 
Vsi v horách v sobotu 5.11.2011. Naproti restauraci je pension, kde je možné si objednat 
ubytování (rezervace na telefonním čísle 608 888 884). Další informace najdete na: 
www.kdpodlipou.cz. 

Termín:  5.11.2011    Odpovídá:  členové výboru 
 

7.3. Bohumil Dvořák navrhuje uspořádání brigády na stěně v Kadani.  Výbor klubu brigádu 
odsouhlasil na listopad, až budou známy výsledky revize a budou objednány nové chyty, jejichž 
nákup výbor rovněž schválil. 

Termín:  31.10.2011    Odpovídá:  členové výboru 
 
Nově probírané body: 
 
8.1.    Jiří Šťastný seznámil výbor klubu s aktuální finanční situací klubu: 

Stav bankovního konta  ke  dni 30.9.2011:   84.885,- Kč 
Stav pokladny ke dni 30.9.2011:       2.741,- Kč. 

 

7.2.    Nejbližší akce, kterých se mohou účastnit členové Horoklubu, jsou: 
- 25.-30.10.2011  Podzimní soustředění mládeže v Arcu 
- 5.11.2011 Poslední slanění v Nové Vsi v horách 
- 17.11.2011 Běh na Jedlák 

 
 

Příští schůze se bude konat 31.10.2011 od 18.30 hod v restauraci U kocoura v Chomutově 
 
V Chomutově  5.10.2011 
     Zapsal:   Jiří Šťastný   Schválil: Leoš Dvořáček 

http://www.kdpodlipou.cz

