
 HOROKLUB CHOMUTOV,  Husova 83,  430 03 Chomutov 

14032014 Zápis č. 3/2014 ze zasedání výboru Horoklubu Chomutov Strana 1/2  

 

Zápis č. 3/2014 
 

z pravidelného zasedání výboru Horoklubu Chomutov, 
konaného v baru Lezecké arény v Jirkově, dne 3.3.2014 

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

1.1.  Žádosti z roku 2013 již byly všechny vyúčtovány.  Na rok 2014 již byly podány tyto žádosti:  
žádost o grant na podporu tradičních akcí od ČHS (přiděleno 1.500,- Kč), tři žádosti o dotace od 
Ústeckého kraje a dotace na činnost od města Chomutov.  Do 15.3. je nutné podat žádost o grant 
na výcvik mládeže od ČHS a do 31.3. je nutné podat ještě žádost o grant na talenty od města 
Chomutov.  Do konce března je nutné podat daňové přiznání na Finanční úřad. 

Termín:  03/2014    Odpovídá:  hospodář klubu 
 
 

1.2.  Byla vytištěna aktualizovaná verze lezeckého průvodce na oblasti Krušnohoří a středního Poohří.  
Průvodce je průběžně rozesílán do outdoorových prodejen v SZ Čechách, v Praze a do různých 
E-shopů, které prodávají průvodce a horskou literaturu.  Už zbývá jen zhruba 100 výtisků. 

Termín:  03/2014    Odpovídá:  výbor klubu 
 
 

1.3. Bohumil Dvořák informoval výbor klubu, že mu k 31.12.2013 skončila platnost instruktorského 
průkazu a že si ho již nebude obnovovat. Jiřímu Šťastnému skončila platnost průkazu také 
koncem roku 2013, takže si ho bude muset obnovit.  Podle vyjádření z ČHS nemusí být kroužky 
mládeže 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. V termínu 21. - 23.2.2014 se na chatě Výrovka v Krkonoších konala zimní metodika, které se 
zúčastnilo  35 členů a příznivců klubu.  Díky pozitivním ohlasům zkusíme tuto akci uspořádat 
příští rok znovu. 
 

1.5.  V prosinci 2013 byla provedena revize stěny a drobné úpravy uchycení její nosné konstrukce.  
Bohumil Dvořák dále navrhnul výboru klubu, že by bylo vhodné zakoupit na stěnu 
akumulátorový šroubovák pro montáž nových cest.  Výbor s tímto návrhem souhlasil a pověřil 
Jiřího Šťastného vybráním vhodného typu.  

Termín:  03/2014    Odpovídá:  Jiří Šťastný 
 
1.9.  Výbor klubu zaujal zamítavé stanovisko k plánované výstavbě památníku na novém místě 

v Tiských skalách (u Srnčí věže).  Stanovisko bylo předáno iniciátorům této akce (Pavel 
Aksamit, Gerhard Tschunko). 

Termín:  03/2014    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:  03/2014    Odpovídá:  výbor klubu 
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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 
 
 
Nově probírané body: 
 
3.1.   Jiří Šťastný seznámil výbor klubu s aktuální finanční situací klubu ke dni:  28.2.2014: 

Stav bankovního konta:   52.348,- Kč 
Stav pokladny:        7.606,- Kč. 

 
 

2.2.    Nejbližší akce, kterých se mohou účastnit členové Horoklubu, jsou: 
• 15.3.2014  Brigáda v Orasíně 
• 22.3.2014  Otvírání skal na Johance v Hroznětíně 
• 22.3.2014  Valná hromada ČHS 
• 30.3.2014  Jarní metodika v Perštejně 
• 5.4.2014  Otvírání boulderů v Pstruží 
• 26.4.2014  Odpadkyáda v Tisé 
• 30.5.-1.6.2014 Petrohradské padání 
 

3.1. Bohumil Dvořák předložil výboru klubu návrh na uspořádání metodických dní v tělocvičně 
v Kadani, které by byly vždy nějak tématicky zaměřeny.  Výbor klubu s návrhem souhlasil s tím, 
že by bylo vhodné nejprve zjistit zájem a po té stanovit nějaké termíny. 

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:  14.3.2014 
 
 
     Zapsal:   Jiří Šťastný   Schválil: Leoš Dvořáček 


