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Zápis č. 2/2015 
 

z pravidelného zasedání výboru Horoklubu Chomutov, 
konaného v restauraci Lezecké Arény v Jirkově, dne: 2.2.2015 

  
 

Přítomni: Bronislav Bandas, Pavel Bohuněk, Leoš Dvořáček, Pavel Suchopárek, Jiří Šťastný 
Nepřítomen: Jan Jansa, Milan Svinařík 
 
1.1.  Na rok 2015 jsme zatím podali jen žádost na projekt na Město Chomutov.  Všechny získané 

dotace z roku 2014 je nutné vyúčtovat v požadovaných termínech. 
Termín:  02/2015    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. 

 

1.3.  Výbor klubu schválil návrh na dotištění další části klubové kroniky v podobě vytištěných Mantan.   
Pavel Suchopárek zjistil, že v Tiskárně Akord by vytištění zhruba 500 listů Mantan z roků 2007 
– 2013 ve formátu A3 vyšlo na cca 6.000,- Kč (včetně naformátování a svázání).  V rámci oslav 
20. výročí bychom mohli nechat udělat nová klubová trička a zpracovat nějaké prezentace či 
filmy o činnosti klubu, které by mohly být promítnuty na posledním slanění. 

Termín:  02/2015    Odpovídá:  výbor klubu 
 

1.4. 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:  02/2015    Odpovídá:  výbor klubu 
 

1.5.  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:  02/2015    Odpovídá:  výbor klubu 
 

1.6.   Výbor Horoklubu navrhuje opět uspořádat zimní metodiku na Výrovce v Krkonoších, jelikož 
loňská akce byla velmi vydařená.  Plánovaný termín:  27.2. – 1.3.2015, zatím se přihlásilo 38 
zájemců. 

Termín:  02/2015    Odpovídá:  výbor klubu 
 

1.7.   Jiří Šťastný seznámil výbor klubu s aktuální finanční situací klubu ke dni:  31.1.2015: 
Stav bankovního konta:   77.495,- Kč 
Stav pokladny:        5.090,- Kč 

 

1.8.    Nejbližší akce, kterých se mohou účastnit členové Horoklubu, jsou: 
• 16.2.2015 Přednáška Radka Jaroše v Lezecké aréně Jirkov 
• 20.-22.2.2015 Přejezd Krušných hor na běžkách 
• 27.2.–1.3.2015 Zimní metodika v Krkonoších 
• 21.3.2015 Otvírání skal v Pstruží 
• 18.4.2015 Jarní metodika v Perštejně 

 
 

Příští schůze se bude konat dne:  2.3.2015 od 18.30 hod v Lezecké aréně v Jirkově. 
 
V Chomutově, dne:  14.2.2015 
     Zapsal:   Jiří Šťastný   Schválil: Leoš Dvořáček 


