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Zápis č. 9/2014 
 

z pravidelného zasedání výboru Horoklubu Chomutov, 
konaného v restauraci Lezecké Arény v Jirkově, dne: 3.11.2014 

  
 

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

1.1.  Na rok 2014 jsme zatím obdrželi dotaci ve výši 1.500,- Kč na podporu tradičních akcí od ČHS, 
dotaci 12.000,- Kč na výcvik mládeže od ČHS, dotaci ve výši 40.000,- Kč na činnost od města 
Chomutov a dotaci ve výši 10.000,- Kč na grant na talenty od města Chomutov.  Dotace je nutné 
vyúčtovat v požadovaných termínech. 

Termín:  12/2014    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 40 výtisků. 

 

1.3. Bohumil Dvořák informoval výbor klubu, že mu k 31.12.2013 skončila platnost instruktorského 
průkazu a že si ho již nebude obnovovat. Jiří Šťastný a Bronislav Bandas se zúčastnili 
doškolovacího semináře, který se konal 31.10.-2.11.2014 na Vysočině, čímž si prodloužili 
platnost svých průkazů na další období.  

 

1.9.  Výbor klubu zaujal zamítavé stanovisko k plánované výstavbě památníku na novém místě 
v Tiských skalách (u Srnčí věže), které bylo předáno iniciátorům této akce (Pavel Aksamit, 
Gerhard Tschunko).  Gerd nám přislíbil, že bez našeho souhlasného stanoviska nebude dále 
prosazovat umístění památníku u Srnčí věže, ale zváží možnost jeho umístění na hřbitově v Tisé 
(na dovezené pískovcové bloky).  To ale nedodržel a na správu CHKO byla podána žádost o 
umístění památníku u Srnčí věže, podpořená souhlasem mnoha oddílů a ČHS.  Výbor klubu se 
proto zaslal na správu CHKO další nesouhlasné stanovisko.  Správa CHKO žádost zamítla, ale 
organizátoři již chystají odvolání. 

Termín:  12/2014    Odpovídá:  výbor klubu 
 

1.11. Výbor klubu projednal návrh na dotištění další části klubové kroniky.  V prvním dílu jsou 
vytištěny články do roku 2006.  Jelikož by bylo časově velmi náročné zajistit naformátování 
zbývajících článků, rozhodl výbor klubu zjistit možnost vytištění a svázání Mantan, vydaných 
v období roků 2007 - 2013. Pavel Suchopárek zjistil, že v Tiskárně Akord by vytištění zhruba 
500 listů Mantan ve formátu A3 vyšlo na cca 6.000,- Kč (včetně naformátování a svázání).  
Výbor klubu rozhodl, že je to přiměřená cena, za kterou bychom mohli kroniku v příštím roce 
nechat vytisknout, jelikož Horoklub bude slavit výročí 20 let od svého založení.  V rámci těchto 
oslav bychom mohli nechat udělat nová klubová trička s uvedením tohoto výročí a zpracovat 
nějaké prezentace či filmy o činnosti klubu, které by mohly být promítnuty na posledním slanění. 

Termín:  12/2014    Odpovídá:  výbor klubu 
 

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:  12/2014    Odpovídá:  výbor klubu 
 

3.3. 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:  12/2014    Odpovídá:  výbor klubu 
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4.4. Jiří Šťastný přednesl výboru klubu návrh na finanční podporu pro Martina Jecha, který se 
nominoval nejen do juniorské reprezentace, ale i do reprezentace dospělých. Martin se pod 
hlavičkou Horoklubu Chomutov zatím zúčastnil těchto závodů, kde se umístil následovně: 

• 31.5. - 1.6.2014  EYC  Imst (AUT)  28. místo 
• 14. - 15. 6.2014  ME  EYC  Edinburgh (UK) 18. místo 
• 10. - 12. 7.2014  IFSC   Chamonix  (FRA) 75.  místo 
• 19. - 20. 7.2014  IFSC   Briançon  (FRA)  61.  místo 
• 1.-2.8.2014  IFSC  Imst  (AUT)  49.  místo 
• 8.-14.9.2014  MS IFSC Gijon  (ESP)  57.  místo 
• 18.-19.10.2014  IFSC  Wujiang (CHINA) 20.  místo 

Do konce roku by se Martin chtěl ještě zúčastnit těchto závodů světového poháru dospělých: 
• 15.-16.11.2014  IFSC Climbing Worldcup   Kranj  (SLO) 

Výbor klubu ocenil Martinovo výkony a přislíbil mu poskytnout co nejvíce finančních 
prostředků na úhradu alespoň části cestovních výdajů.  Přesná výše podpory bude stanovena až 
po zjištění skutečné výše dotací, které klub obdrží na letošní rok.  

Termín:  12/2014    Odpovídá:  hospodář klubu 
 

5.4.   Jiří Šťastný přednesl výboru klubu žádost kastelána hradu a zámku Bečov n/T, který by od nás 
chtěl na skále pod hradem vytvořit lezeckou oblast.  Výbor klubu žádost projednal a rozhodl, že 
nejprve je nutné zajistit vyjádření OVK západní Čechy, správy CHKO a památkářů. Památkáři 
vydali předběžný souhlas, vyjádření od ostatních organizací zatím nemáme. 

Termín:  12/2014    Odpovídá:  výbor klubu 
 

8.3.    Výbor Horoklubu navrhuje opět uspořádat zimní metodiku na Výrovce v Krkonoších, jelikož 
loňská akce byla velmi vydařená.  Předběžně se nabízí termín:  27.2. – 1.3.2015, což je 14 dní 
po jarních prázdninách chomutovské oblasti.  Zatím se přihlásilo devět zájemců. 

Termín:  12/2014    Odpovídá:  výbor klubu 
 

 
Nově probírané body: 
 

9.1.   Jiří Šťastný seznámil výbor klubu s aktuální finanční situací klubu ke dni:  31.10.2014: 
Stav bankovního konta:   59.719,- Kč 
Stav pokladny:      11.261,- Kč 

 

9.2.    Nejbližší akce, kterých se mohou účastnit členové Horoklubu, jsou: 
• 7.-.9.11.2014 Poslední slanění a horobál, Nové Hamry u Nejdku 
• 22.11.2014 Běh na Jedlák 
• 4.12.2014 Mikulášská stěna v Kadani 

 
9.3.   Výbor klubu odsouhlasil vybírání zálohy ve výši 300,- Kč na klíče od branky a tělocvičny 

v Kadani, které jsou nyní (kromě čipu) nutné pro vstup do těchto prostor. 
Termín:  12/2014    Odpovídá:  výbor klubu 

 
 

Příští schůze se bude konat dne:  1.12.2014 od 18.30 hod v Lezecké aréně v Jirkově. 
 
 
V Chomutově, dne:  20.11.2014 
 
 
     Zapsal:   Jiří Šťastný   Schválil: Leoš Dvořáček 


