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Zápis č. 10/2013 
 

z pravidelného zasedání výboru Horoklubu Chomutov, 
konaného v Baru Lezecké arény v Jirkově, dne 2.12.2013 

  
Přítomni: Leoš Dvořáček, Jiří Šťastný, Bronislav Bandas, Milan Svinařík, Pavel Suchopárek, Jan 

Jansa 
Nepřítomen: Pavel Bohuněk 
  
   
Probírané body z minulých zasedání: 
 

1.1.  Ze žádostí od Města Chomutov ještě nebyla vyúčtována dotace na činnost, ostatní dotace již byly 
vyúčtovány.  Dotace na grant ČHS na poslední slanění již byla vyúčtována i proplacena.  Na rok 
2014 je nutné podat žádosti dle průběžně vyhlašovaných termínů. 

Termín:  01/2014    Odpovídá:  hospodář klubu 
 
 

1.2.  Byla vytištěna aktualizovaná verze lezeckého průvodce na oblasti Krušnohoří a středního Poohří.  
Výbor klubu schválil, že do obchodů bude průvodce prodáván za 250,- Kč, napřímo bude 
prodáván za 350,- Kč.  Členové klubu mají nárok na jeden výtisk za režijní cenu 200,- Kč.  
Výbor klubu rozhodl zaslat tzv. „povinné výtisky“ do příslušných knihoven, aby byla splněna 
zákonná povinnost.  Průvodce bude rozeslán do outdoorových prodejen v SZ Čechách, v Praze a 
do E-shopů, které prodávají průvodce a horskou literaturu. 

Termín:  12/2013    Odpovídá:  P. Suchopárek, výbor 
 

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.  Radka Štejnarová souhlasila s vedením kroužku, ale 
v úterý nemůže, tak byly změněny hodiny na stěně v pondělí na dřívější termín. Jelikož ale 
Radka také nemá instruktorák, bude nutné tuto situaci nějak vyřešit. Jiřímu Šťastnému končí 
platnost průkazu také koncem roku 2013, takže si ho na jaře 2014 bude muset obnovit.  Ludva 
Kostka projevil zájem o absolvování instruktorského kurzu třídy HAL, což mu výbor klubu 
schválil. 

Termín:  01/2014    Odpovídá:  výbor klubu 
 

8.3. Výbor klubu schválil uspořádání zimní metodiky na chatě Výrovka v Krkonoších v termínu 21. - 
23.2.2014.  Zatím je přihlášených 22 lidí, takže jsme zamluvili zbývající volnou kapacitu na 
chatě, tj. 24 míst. 

Termín:  02/2014    Odpovídá:  výbor klubu 
 

Nově probírané body: 
 
10.1.    Jiří Šťastný seznámil výbor klubu s aktuální finanční situací klubu ke dni:  30.11.2013: 

Stav bankovního konta:   48.202,- Kč 
Stav pokladny:      12.797,- Kč. 

 
 

10.2.    Nejbližší akce, kterých se mohou účastnit členové Horoklubu, jsou: 
•    3.12.2013 Mikulášská stěna v Kadani 
•  14.12.2013 Zdobení vánočního stromečku na Svahové 
•  17.12.2013 Vánoční stěna v Kadani 
•  26.12.2013 Vánoční Bořeň 
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10.3.  Výbor klubu schválil výši členských příspěvků pro rok 2014 ve stejné výši, jako letos, tj.: 
 

Kategorie Ročník narození Výše příspěvků 

Přispívající do 15-ti let Do ročníku 1999     200 Kč  

Činní do 18-ti let 1998 - 1997     300 Kč 

Činní od ročníku 1996        400 Kč 

Zakládající           0 Kč  

Zakládající (vstupní poplatek)   5 000 Kč 

 
Členové našich kroužků mládeže platí automaticky v rámci klubových příspěvků i příspěvky 
do ČHS, protože na ně dostáváme od ČHS dotace.  Dospělí se musí sami rozhodnout, jestli 
chtějí kromě klubových příspěvků zaplatit přes klub i příspěvky do ČHS či OEAV, popř. jestli 
si toto členství zajistí individuálně.  V současné době je možné přes klub sjednat i tzv. 
kombinované členství v ČHS i OEAV za zvýhodněnou cenu.  Podrobnosti jsou uvedeny 
v samostatném dokumentu.  Kdo chce mít průkaz ČHS či OEAV ještě v lednu 2014, musí 
příspěvky zaplatit nejpozději na lednové schůzi, která se uskuteční 6.1.2014. 

 
10.4.  Výbor klubu odsouhlasil provedení revize stěny a drobné úpravy uchycení nosné konstrukce 

bubnu, kterou provede fa Makak tento měsíc. 
Termín:  12/2013    Odpovídá:  Bohumil Dvořák 

 
10.5.   Do prosincové Mantany je nutné dodat PF-ku, kterou vyrobí Květa, pozvánku na PKH, kterou 

vyrobí Jířa a pozvánku na Novoroční ráchání, kterou vyrobí Broněk, ale Mantana by v tom 
případě musela být rozeslána ještě do konce roku 2013. 

 
 

Příští schůze se bude konat dne 6.1.2014 od 18.30 hod v Lezecké aréně Jirkov. 
 
 
 
V Chomutově, dne:  4.12.2013 
 
 
     Zapsal:   Jiří Šťastný   Schválil: Leoš Dvořáček 


