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Zápis č. 10/2014 
 

z pravidelného zasedání výboru Horoklubu Chomutov, 
konaného v restauraci Lezecké Arény v Jirkově, dne: 1.12.2014 

  
 
 
 

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

1.1.  Na rok 2014 jsme nově obdrželi finanční dar ve výši 5.000,- Kč od KT Kadaň a 2.000,- Kč od 
Energo Tušimice.  Všechny získané dotace je nutné vyúčtovat v požadovaných termínech. 

Termín:  01/2015    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. 

 

1.9.  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 se již odvolali na MŽP. 

Termín:  01/2015    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:  01/2015    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:  01/2015    Odpovídá:  výbor klubu 
 

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 naposledy zúčastnil závodu SP dospělých ve slovinské Kranji, 
kde obsadil 53. místo.  Na stejném místě se zároveň umístil i v rankingu SP pro rok 2014.  Výbor 
klubu ocenil Martinovo výkony a rozhodl se proplatit mu náklady na cestovné na závody 
v Edinburghu a v Číně ve výši zhruba 20.000,- Kč.  

Termín:  01/2015    Odpovídá:  hospodář klubu 
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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, o vyjádření CHKO jsme požádali prostřednictvím ČHS. 

Termín:  01/2015    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 12 zájemců. 

Termín:  01/2015    Odpovídá:  výbor klubu 
 

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:  01/2015    Odpovídá:  výbor klubu 
 
Nově probírané body: 
 

10.1.   Jiří Šťastný seznámil výbor klubu s aktuální finanční situací klubu ke dni:  30.11.2014: 
Stav bankovního konta:   58.097,- Kč 
Stav pokladny:      15.664,- Kč 

 

10.2.    Nejbližší akce, kterých se mohou účastnit členové Horoklubu, jsou: 
•   4.12.2014 Mikulášská stěna v Kadani 
• 18.12.2014 Vánoční stěna v Kadani 
• 24.12.2014 Vánoční lezení v Perštejně 
• 26.12.2014 Vánoční Bořeň 
• 1.1.2015 Novoroční ráchání na Bandě v Chomutově 
• 23.-25.1.2015 Přejezd Krušných hor na běžkách 

 

10.3.  Na základě pověření valné hromady schválil výbor klubu výši členských příspěvků pro rok 2015 
ve stejné výši, jako letos (viz. příloha).  Příspěvky je možné zaplatit hotově nebo bankovním 
převodem na klubový účet číslo: 2111750217/0100 (jako variabilní symbol použijte své rodné 
číslo nebo do zprávy pro příjemce uveďte své jméno).  Poslední termín, kdy se příspěvky 
vybírají bez penále je únorová schůze, která se bude konat v pondělí 2.2.2015.  Kdo chce mít 
průkaz ČHS už v lednu, měl by zaplatit nejpozději na lednové schůzi. 

 

10.4.   Výbor klubu přijal tyto nové členy:  Kopecká Michaela, Tudorová Markéta a Podhorná Lenka z 
kadaňského kroužku mládeže. 

 
 

Příští schůze se bude konat dne:  5.1.2015 od 18.30 hod v Lezecké aréně v Jirkově. 
 
 
V Chomutově, dne:  2.12.2014 
 
 
     Zapsal:   Jiří Šťastný   Schválil: Leoš Dvořáček 


