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Zápis č. 7/2013 
 

z pravidelného zasedání výboru Horoklubu Chomutov, 
konaného v restauraci U slunce v Perštejně, dne 2.9.2013 

  
Přítomni: Leoš Dvořáček, Jiří Šťastný, Bronislav Bandas, Milan Svinařík, Jan Jansa 
Nepřítomen:  Pavel Suchopárek, Pavel Bohuněk 
    
Probírané body z minulých zasedání: 
 

Ze žádostí od Města Chomutov byla přijata dotace na dotisk horolezeckého průvodce, dotace na 
činnost a dvě dotace na talenty, z čehož jedna již byla vyúčtována.  Rovněž byla přijata žádost o 
grant ČHS na poslední slanění a na soustředění mládeže, která již byla také vyúčtována.  Dále 
byla podána žádost o zaměstnanecký grant firmy ČEZ, a.s. prostřednictvím jejich zaměstnance a 
našeho člena Bohumila Dvořáka.  V termínu 26. 8. – 10. 9. 2013 pro ni musí hlasovat co nejvíce 
zaměstnanců skupiny ČEZ, a.s. v anketě, umístěné na Intranetu Všechny žádosti je nutné 
vyúčtovat v požadovaných termínech. 

Termín:  09/2013    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 byla již částečně 
předložena členům výboru klubu ke kontrole.  Do konce září bude dokončeno formátování, 
předpokládaný termín vydání průvodce je během října, protože do konce října je nutné vyúčtovat 
dotaci.  Grafické návrhy na obálku průvodce zpracuje Pavel Suchopárek, který již zjistil, že 
vytištění průvodce by v tiskárně Akord stálo 46.800,- Kč za 400 výtisků (117,- Kč/ks) nebo 
52.530,- Kč za 500 výtisků (103,- Kč/ks). 

Termín:  09/2013    Odpovídá:  P. Suchopárek, výbor 
 

5.4. Martin Jech se dne 27.7.2013 zúčastnil Mistrovství Evropy mládeže v lezení na obtížnost 
v Imstu, kde obsadil 31. Místo ze 65-ti startujících v jeho kategorii. V termínu 15.-19.8.2013 se 
Martin zúčastnil Mistrovství světa v Kanadě, kde skončil 27. z 53 startujících.   

Termín:  splněno    Odpovídá:  Jiří Šťastný 
 

5.5. Pavel Bohuněk odletěl na Expedici Peru 2013, v rámci které s Ondrou Benešem vytvořili 
prvovýstup na známý žulový vrchol Peruánských And „La Esfinge“ (5325 m) s názvem „Los 
Checos Banditos“ obtížnosti 7c, délky 600 m.  Po té Pavel vystoupil na nejvyšší horu Peru - 
Huascarán (6768 m) a následně ještě vylezl ve sportovní oblasti Hatun Machay asi 25 cest 
obtížnosti do 7c.  Za prvovýstup Pavel s Ondrou obdrželi čestné uznání od ČHS v rámci soutěže 
o nejlepší výstup roku v kategorii „Hory pod 6.000 m n.m. - skalní lezení a big wall“. 

Termín:  splněno    Odpovídá:  Pavel Bohuněk 
 

6.3. Jiří Šťastný informoval výbor klubu o změně typu účtu v bance, který je pro klub finančně 
výhodnější.  Číslo účtu se nemění, jenom bylo nutné podepsat novou smlouvu a vyzvednout 
novou platební kartu. 

Termín:  splněno    Odpovídá:  Leoš Dvořáček 
 

6.4. Jiří Šťastný informoval výbor klubu o zhotovení nových klubových triček.  Ještě je nutné zajistit 
vyšití loga v Semodu. 

Termín:  09/2013    Odpovídá:  Jiří Šťastný 
 

6.5. Výbor klubu schválil konání posledního slanění v sobotu 9.11.2013.  Místo ještě bude 
upřesněno, zatím se jako nejvhodnější jeví restaurace Svoboda v Libouchci.  Je nutné tam zajet a 
domluvit podrobnosti.  Dále výbor klubu schválil pro večerní horobál dvě kapely – tradiční 
Album a z loňska osvědčený BB band (pokud nebudou moci, tak Maršál bazén). 

Termín:  09/2013    Odpovídá:  výbor klubu 
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6.7. Výbor klubu přijal nového člena:  Matěj Vaněk. 
 

6.8. Šárka Lendvorská přišla výboru klubu upřesnit plán na uspořádání závodů na stěně v Kadani, 
které se budou konat 19.10.2013 a měly by zvýšit návštěvnost našeho kroužku mládeže.  Je 
nutné zajistit účast dostatečného počtu jističů a rozhodčích, Honza Jansa zpracuje program na 
vyhodnocování výsledků.  V pondělí 9.9.2013 se na stěně uskuteční prohlídka stěny a budou 
vybrány linie pro závodní cesty.  Jiří Šťastný bude kontaktovat Oldu Hahna, jestli by v rámci 
závodů nechtěl udělat v Kadani nějakou přednášku. 

Termín:  09/2013    Odpovídá:  výbor klubu 
 
Nově probírané body: 
 
7.1.    Jiří Šťastný seznámil výbor klubu s aktuální finanční situací klubu ke dni:  31.8.2013: 

Stav bankovního konta:   94.113,- Kč 
Stav pokladny:        3.437,- Kč. 

 

7.2.    Nejbližší akce, kterých se mohou účastnit členové Horoklubu, jsou: 
•  19.10.2013 Závody na stěně v Kadani 
•  9.11.2013 Poslední slanění (místo ještě bude upřesněno) 

 

7.3. Výbor klubu schválil nákup jednodílného žebříku na stěnu do Kadaně v ceně do 1.500,- Kč pro 
drobnou údržbu.  

Termín:  09/2013    Odpovídá:  Bohumil Dvořák 
 

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.  Jiří Šťastný si také musí zajistit prodloužení platnosti 
průkazu, protože mu končí ve stejnou dobu. 

Termín:  12/2013    Odpovídá:  výbor klubu 
 

 

 
Příští schůze se bude konat 1.10.2013 od 18.30 hod v Lezecké aréně Jirkov. 

 
 
 
V Chomutově, dne:  3.9.2013 
 
 
     Zapsal:   Jiří Šťastný   Schválil: Leoš Dvořáček 


