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Zápis č. 8/2017 
 

z pravidelného zasedání výboru Horoklubu Chomutov, 

konaného v Lezecké aréně v Jirkově, dne: 6.11.2017 

  
 

Přítomni: Bronislav Bandas, Leoš Dvořáček, Jan Jansa, Jiří Šťastný 
Nepřítomen: Pavel Bohuněk, Pavel Suchopárek, Milan Svinařík 
 
1.1.   Na rok 2017 jsme zatím obdrželi dotaci na činnost mládeže od Města Chomutov ve výši 36.000,-

Kč.  Od ČHS jsme dostali dotaci ve výši 15.577,- Kč na zimní metodiku a na tyto granty: na 
tradiční akci „Horobál a Poslední slanění“ jsme obdrželi od ČHS grant ve výši 3.000,- Kč, na 
údržbu skal ve Vejprtech jsme dostali grant ve výši 6.000,- Kč a na „Činnost mládeže“ jsme 
dostali 8.000,- Kč.  Zatím byl vyúčtován grant na brigádu ve Vejprtech, na výcvik mládeže a na 
zimní metodiku, ostatní granty a dotace je nutné vyúčtovat v požadovaných termínech. 

Termín:  12/2017    Odpovídá:  hospodář klubu 

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 
– 2015 ve formátu A3 vyšlo na cca 6.000,- Kč (včetně naformátování a svázání).  Mezitím se 
nám rozsah Mantan rozšířil o další rok, takže poptáme 865 stran.  Vytištění v Nonacu vychází 
podle nového dotazu na 14,- Kč za list větší gramáže formátu A3, což je celkem cca 12.000,- Kč. 

Termín:  12/2017    Odpovídá:  výbor klubu 

4.5.   Jelikož jsme na letošní Poslední slanění obdrželi dotaci od ČHS, byl již na jaře zamluven salónek 
v hotelu Emeran na 11.11.2017 a na celý víkend (10.-12.11.2017) zamluvena chata Emeran II, 
kde budeme ubytováni.  Vzhledem k tomu, že Míra Kuželka v tomto termínu nemůže přijet 
zahrát, jako náhradní kapela byl zvolen Up & Down Blues. 

Termín:  11/2017    Odpovídá:  výbor klubu 

8.1.   Jiří Šťastný seznámil výbor klubu s aktuální finanční situací klubu ke dni:  31.10.2017: 
Stav bankovního konta:   48.933,- Kč 
Stav pokladny:        2.900,- Kč 

8.2.  Nejbližší akce, kterých se mohou účastnit členové Horoklubu, jsou: 
• 10.-12.11.2017 Poslední slanění na Klínech  
• 4.12.2017 Mikulášská stěna v Kadani 
• 16.12.2017 Zdobení vánočního stromečku (Moravěves nebo Jindřišská) 
• 18.12.2017 Vánoční stěna v Kadani 
• 24.12.2017 Vánoční lezení v Perštejně (pořádá HO Ostrov) 
• 26.12.2017 Vánoční lezení na Bořni (pořádá CAO Děčín) 
• 1.1.2018 Novoroční ráchání na Kamenčáku 

8.3.  Výbor klubu navrhuje uspořádání zimní metodiky na Výrovce v termínu 3.-4.3.2018.  Zájemci se 
mohou hlásit Jířovi nebo Broňkovi. 

Termín:  1/2018    Odpovídá:  výbor klubu 
 

Příští schůze se bude konat:  4.12.2017 od 18.30 hod někde v Kadani po Mikulášské stěně. 

 
 
V Chomutově, dne:  7.11.2017 
  
     Zapsal:   Jiří Šťastný   Schválil: Leoš Dvořáček 


