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Zápis č. 2/2014 
 

z pravidelného zasedání výboru Horoklubu Chomutov, 
konaného v baru Lezecké arény v Jirkově, dne 3.2.2014 

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

1.1.  Ze žádostí z roku 2013 ještě nebyla vyúčtována dotace na činnost od Města Chomutov, ostatní 
dotace již byly vyúčtovány.  Na rok 2014 je nutné podat žádosti dle průběžně vyhlašovaných 
termínů, do 20.1.2014 je to např. grant ČHS na podporu tradičních akcí, do 14.2. dotace 
Ústeckého kraje a do konce února dotace na činnost od města Chomutov. 

Termín:  02/2014    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.  
Průvodce je průběžně rozesílán do outdoorových prodejen v SZ Čechách, v Praze a do E-shopů, 
které prodávají průvodce a horskou literaturu. 

Termín:  02/2014    Odpovídá:  výbor klubu 
 
 

1.3. 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, tak jí výbor klubu nabídl uhradit kurz, který se bude konat na jaře 
v Perštejně. Jiřímu Šťastnému skončila platnost průkazu také koncem roku 2013, takže si ho 
bude muset také obnovit.  Kroužky mládeže nemusí být dle vyjádření ČHS vedeny instruktorem, 
ale je to samozřejmě lepší.  Bohouš i Jířa kroužky mládeže nadále povedou, min. do konce 
tohoto školního roku. 

Termín:  03/2014    Odpovídá:  výbor klubu 
 
 

1.4. Výbor klubu schválil uspořádání zimní metodiky na chatě Výrovka v Krkonoších v termínu 21. - 
23.2.2014.  Zatím je přihlášených 34 lidí, takže jsme zamluvili celou zbývající volnou kapacitu 
chaty.  Výbor klubu odsouhlasil vybrání nevratné zálohy ve výši 500,- Kč od každého účastníka 
do konce ledna 2014, což se podařilo.  Verča zajistí tisk metodických materiálů. 

Termín:  02/2014    Odpovídá:  výbor klubu 
 

1.5.  Výbor klubu odsouhlasil provedení revize stěny a drobné úpravy uchycení nosné konstrukce 
bubnu, které provedla fa Makak v prosinci 2013.  Revizní zpráva a faktura ve výši 5.445,- již 
přišly, částka byla uhrazena převodem z účtu. 

Termín:  splněno    Odpovídá:  Bohumil Dvořák 
 
1.6.  Výbor klubu schválil výši členských příspěvků pro rok 2014 ve stejné výši, jako v roce 2013.  

Příspěvky bez penále bylo možné uhradit nejpozději na dnešní schůzi. 
Termín:  02/2014    Odpovídá:  výbor klubu 
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1.9.  Tomáš Stránský požádal výbor klubu o zaujmutí stanoviska k plánované výstavbě památníku na 

novém místě v Tiských skalách (u Srnčí věže).  Výbor klubu se seznámil s diskuzí k tomuto 
tématu na webu a rozhodl se zaujmout opět zamítavé stanovisko, které bude předáno iniciátorům 
této akce (Pavel Aksamit, Gerhard Tschunko). 

Termín:  02/2014    Odpovídá:  výbor klubu 
 
1.11. Výbor klubu projednal návrh na dotištění další části klubové kroniky.  V prvním dílu jsou 

vytištěny články do roku 2006.  Je nutné shromáždit na jedno místo články z dalších let a po té 
zajistit jejich vytištění a svázání.  

Termín:  02/2014    Odpovídá:  výbor klubu 
 
Nově probírané body: 
 
2.1.   Jiří Šťastný seznámil výbor klubu s aktuální finanční situací klubu ke dni:  31.1.2014: 

Stav bankovního konta:   80.575,- Kč 
Stav pokladny:      13.584,- Kč. 

 
 

2.2.    Nejbližší akce, kterých se mohou účastnit členové Horoklubu, jsou: 
• 13.2.2014  Příprava na zimní metodiku v tělocvičně v Kadani 
• 21. - 23.2.2014 Zimní metodika na chatě Výrovka v Krkonoších 
• 22.3.2014  Otvírání skal (místo bude ještě upřesněno) 
• 26.4.2014  Odpadkyáda v Tisé 
• 30.5.-1.6.2014 Petrohradské padání 
 

2.3. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2014 začal platit nový Občanský zákoník, automaticky náš klub 
přestal existovat jako občanské sdružení, ale stal se z něj „Spolek“.  Proto je nutné této 
skutečnosti do konce roku 2016 přizpůsobit stanovy klubu. 

Termín:  03/2014    Odpovídá:  výbor klubu 
 
 
 

Příští schůze se bude konat dne:  3.3.2014 od 18.30 hod v Lezecké aréně Jirkov. 
 
 
 
V Chomutově, dne:  25.2.2014 
 
 
     Zapsal:   Jiří Šťastný   Schválil: Leoš Dvořáček 


