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Zápis č. 1/2019 
 

z pravidelného zasedání výboru Horoklubu Chomutov, 

konaného v Restauraci Čekárna v Chomutově, dne: 7.1.2019 

  
 

Přítomni: Leoš Dvořáček, Jan Jansa, Jiří Šťastný 
  
Nepřítomni: Bronislav Bandas, Pavel Bohuněk, Milan Svinařík, Pavel Suchopárek 
 
1.1.  Granty od ČHS za loňský rok již byly vyúčtovány.  Dále jsme v roce 2018 obdrželi dotaci ve výši 

35.000,- Kč na Metodický výcvik od Města Chomutov.  Dotaci je nutné vyúčtovat do 28.2.2019.  
Do 14.2.2019 je nutné podat žádost o dotaci na činnost pro rok 2019 na Město Chomutov.  Do 
18.2.2019 je nutné podat žádost o grant na výcvik mládeže, do 11.2.2019 na tradiční akce a na 
údržbu skal, vše pro ČHS. 

Termín:  02/2019    Odpovídá:  hospodář klubu 

1.2.  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 roky, takže počkáme i na rok 2018 a necháme ho dotisknout a 
svázat také.   

Termín:  02/2019    Odpovídá:  výbor klubu 

1.3.   Jiří Šťastný seznámil výbor klubu s aktuální finanční situací klubu ke dni:  31.12.2018: 
Stav bankovního konta:   51.994,- Kč 
Stav pokladny:      17.344,- Kč 

1.4.  Nejbližší akce, kterých se mohou účastnit členové Horoklubu, jsou: 
• 1.-3.2.2019 Přejezd Krušných hor na běžkách 
• 9.2.2019 Horobál v Tisé 
• 22.-24.2.2019 Zimní metodika v Krkonoších 

1.5.  Radka Štejnarová požádala výbor klubu o spolupráci při vedení kadaňského kroužku mládeže, 
protože tam má asi 20 dětí a je na to sama.  Bude nutné vymyslet, kdo ji bude moci pomoct a 
v jakých termínech, aby mohl být zajištěn výcvik mládeže na skalách. Kdyby měl někdo zájem 
se toho ujmout trvale, tak se nám také ozvěte. 

Termín:  02/2019    Odpovídá:  výbor klubu 

1.6. Radka Štejnarová byla na VH jmenována cvičitelkou, aby mohla být u ČHS pojištěna pro práci 
s mládeží stejně jako instruktoři.  Musí ale dodat vyplněnou přihlášku do ČHS. 

Termín:  02/2019    Odpovídá:  výbor klubu 
 

 

Příští schůze se bude konat 4.2.2019 od 18.30 hod v Restauraci Čekárna v Chomutově. 
 
 
V Chomutově, dne:  10.1.2019 
  
 
     Zapsal:   Jiří Šťastný   Schválil: Leoš Dvořáček 


