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1. Pozvání na Valnou hromadu 25.11.2004
Kozinka , 17:00 hod
Během prezentace bude možno zaplatit roční příspěvky , zapsat se do seznamu zájemců o zahraničním
pojištění a koupit zbylé oddílové nášivky.

Program:
1. Volba mandátové komise
2. Schválení protokolu poslední VH - zápis v Plesnivci 2004_1
3. Schválení roční zprávy
4. Revize účtu
5. Rozhodnutí o příspěvcích pro rok 2006
6. Hospodaření 2004 a plán 2005
7. Plán akcí 2005
8. Pocty
9. Revize
10. Vydání provozních řádů
11. Přijetí nových členů
12. Diskuse
13. Usnesení

2. Příspěvky na rok 2005 :
Na VH 2003 byla odsouhlasena výše ročních příspěvků do Horalu,
včetně příspěvků do ČHS (který je 300,-) činí:
Člen
Manželské páry
Student, mateřská
Důchodce

800,700,- (spolu 1.400,-)
500,600,-

(500 + 300)
(400 + 300)
(200 + 300)
(300 + 300)

Termín zaplacení příspěvků je 30.11.2004, lze tak učinit na VH (25.11.) nebo zasláním na
účet u KB 5831620297 / 0100 (var. Symbol = Tvé rodné číslo)
svobodný člen (neplatí odd. příspěvky): Hožďora (člen Horalu od ´74), Vlček (´62)
čestný člen (neplatí odd. příspěvky):
Ryšavý, Osladil, Janů
dále členové VV v průběhu výkonu funkce
veterán :
Churavý (´84), Janů (´78), Kamer (´79), Kubín (´80),
Lípa (´81), Osladil (´84), Pospíšil (´82), Ryšavý (´81),
Straka (´85), Straková (´84)
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3. Návrh hospodaření pro rok 2005
Ze struktury příjmů a výdajů lze vyčíst, že výnosy z majetku klubu (cca 50.000,-) nám po
zrušení dotací na společné akce stačilo na provoz oddílu (cca 40.000,-). Tzn. že je možná
varianta od snížení příspěvků na 300,- ( jen průkaz ČHS) a nedotovat hromadné akce až po
variantu současnou, kdy oddílové příspěvky jsou 500,- (s příspěvky ČHS celkem 800,-).
Případné snížení příspěvků by se samozřejmě týkalo až roku 2006.
Valná hromada by měla vytyčit klíčové oblasti, které bude oddíl zajišťovat a podporovat.
Zde je jeden z návrhů člena VV:
1. režie
vedení hospodaření, 2x ročně Plesnivec, VH, vývěska, web
(přechodem na podvojné účetnictví bude tlak na zvýšení částky pro
profika,
který nám hospodaření povede)

2. lezecká činnost

3. společenské akce

odměny za lezecký výkon a aktivitu
příspěvek na celoroční pojištění lezecké činnosti v zahraničí
financování grantů (na lezecky významné akce – definuje VH)
rozšiřovat oddílovou knihovnu průvodců
bouldrovka
Horomikuláš s promítáním, Půlsilvestr
(těchto akcí se převážně zúčastňují starší a bývalí členové, kteří se však
podíleli na vzniku majetku klubu, z kterého nyní čerpáme)

4. metodika, nováčci

pod vedením Jirky Vogela provádět 2x ročně výcvik (ledy,
skalky) nejen pro nováčky
(vytvářet rezervu na výcvik dalšího oddílového cvičitele (zdroje – nováčci
zaplatí za
výcvik, roční rozpočet))

5. činnost pro veřejnost
veřejnost,
6. oddíl mládeže

oddíl zabezpečí jen organizátorskou činnost akcí pro
sponzorování cen je prováděno z fondů ČSTV
„Stanovy"jej definují
(problémem je zatím nenalezení dobrovolníka, který by jej vedl a staral se

o
něj organizačně a metodicky, pravděpodobně by nejdříve musel
sám
absolvovat výcvik pro práci s mládeží)

Návrh počítá se zrušením dotací na „hromadné akce“ také z důvodu, že výjezdy do
zahraničí nejsou ovlivňovány touto částkou, ale hlavně schopností garanta domluvit
dopravu, lezce a termín. Bez garantů by nebylo hromadných akcí, ať je jakákoli (z rozpočtu
reálná) dotace. Asi by stálo za to hledat způsob, jak pobídnout další garanty k aktivitě –
formou grantů.
Posílit příspěvek na „zahraniční pojištění“ ze současných 300 Kč na např. 50% pojistky (v
případě ČS 50% z 890 =445,- Kč, Alpenverein 50% z 1890 = 945,- Kč).
Dle mého názoru nutnost starat se o majetek oddílu nutí VV k činnosti a tím oddíl
„funguje“. Dle zkušeností jiných oddílů rozpuštění majetku povětšinou vede k zániku oddílu.
Takže – doporučuji zachovat minimálně vyrovnaný rozpočet.
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Návrh rozpočtu v roce 2005 (kopie z 2004)
Předpoklad výdajů
Podpora činnosti
Společné akce
Pocty a ocenění výkonů
Příspěvek na vstupné boulder centrum Špk
Závody na Paprsku (Patnáctka)
Horokros
Horská kola Králec, běh na Baštu
Dotace zahraniční pojistky
Provozní výdaje
Účetnictví - vedení
Účetnictví provozní režie
Časopis Plesnivec
Výroční schůze
Společenské akce
Mikuláš
Ostatní
Známky ČHS

49 500,00 Kč
30 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
13 000,00 Kč
6 000 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
8 000,00 Kč
8 000 Kč
12 300,00 Kč
12 300,00 Kč

Celkem

82 800,00 Kč
Předpoklad příjmů

Klubové příspěvky
Výnosy hospodaření s majetkem
Úroky na běžném účtu
Příspěvek z ČSTV

34 300,00 Kč
50 000,00 Kč
2 000,00 Kč
6 000,00 Kč

Celkem

92 300,00 Kč

4. Plán akcí 2005 :
Výzva pro členy oddílu, aby se stali „garanty“ a svou akci včlenili na VH do „Plánu akcí“!!!
kde
akce
garant
prosinec
Komárková, Lípa
4.-5.12.
Mikuláš
Ryšavý
26.12.
Sokolka
Štěpán
Churavý
28.12.
Praděd
Everest
Churavý
22.1.
Paprsek
Patnáctka
Churavý
5.-6.2.
Paprsek
Lanovky
Ryšavý
Vysoké Tatry
hromadná akce s dotací
???
březen
skalky
hromadná akce s dotací
Komárková, Lípa
duben
Sokolka
Veteráni + brigáda
Komárková, Lípa
duben
Bradlo
Gastro + brigáda
Janů
květen
Králec
Běh na Baštu
květen
Městské skály
Metodický den + brigáda Komárková, Lípa
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květen
Palice, Drátník
hromadná akce
červen
Králecký úvoz (?)
horská kola
červen
Hraběšice
Půlsilvestr
srpen
Alpy - Dolomity
hromadná akce s dotací
září, říjen
hory, skalky
hromadná akce s dotací
říjen
Šumperk
Horokros
5.-6.11.
Rabštejn
Poslední slanění, Kocour
24.11.
Šumperk
Valná hromada

Ročník XXI.34
Komárková, Lípa
Janů
Komárková, Lípa
Ryšavý
???
Osladil
Komárková, Lípa
Vogel

5. Co chystáme :
1. Výměna jištění na Sokolce – materiál jsme již z ČHS obdrželi, problémem se ukazuje najít
volný čas k vlastní realizaci.
2. Pokračovat v nové formě výcviku nováčků.
3. Maximálně využít členství v ČSTV
4. Webové stránky přesunout na server „vpro“. Změna adresy bude po realizaci zveřejněna.
5. Plesnivec 2005_1 vyjde počátkem roku se zápisem z VH a aktualizovaným adresářem.

6. Různé:
- webové stránky Horalu :
- webové stránky ČHS :
- telefonní SOS :
- hlášení výstupů :
- pojištění členů ČHS:

http://vpro.cz/horal
http://www.horosvaz.cz
„112“ – platí pro celou Evropu
do 13.11. (12:00) Evě Komárkové do Kamm-sportu

Úrazové pojištění u pojišťovny Kooperativa
pojistná smlouva č. 71-495000445-2
Zde vám předkládáme informaci o úrazovém pojištění, které má zdarma každý člen Českého
horolezeckého svazu. Podmínkou je pouze mít na příslušný rok zaplacené členské příspěvky ČHS.
1.
Předmět
smlouvy:
Úrazové pojištění, tj. tělesné postižení nebo smrt následkem úrazu, ke kterému dojde v důsledku sportovní
činnosti u pojištěné osoby. Sportovní činností se rozumí: příprava a výkon tělovýchovné a sportovní činnosti
a výkon turistické činnosti, vč. plnění za úrazy, ke kterým dojde při výkonu horolezecké činnosti. Rovněž
zahrnuje případy, ke kterým dojde při krátkodobých pracovních brigádách při výstavbě tělovýchovných a
sportovních zařízení, vč. při organizovaných společných cestách na tyto brigády. Dále ke kterým dojde při
výkonu dobrovolné funkce trenérů, instruktorů, průvodců a rozhodčích, vč. samostatných cest těchto osob
na sportovní akce.
Pozn.: plnění není poskytnuto v případech, pokud výše uvedené nebylo organizováno ČSTV (ČHS - oddíly
ČHS),
ČSAPV
nebo
KČT.
Plnění není poskytnuto v případech, jsou-li takové akce prováděny bez dozoru odp. pracovníků ČSTV (ČHS
- oddílů ČHS), ČSAPV nebo KČT nebo bez jejich povolení nebo pokynu.
2.
Pojištění
se
vztahuje:
Na členy sportovních a turistických svazů, členy TJ/SK provozující uvedenou činnost v oddílech a klubech
sdružených v ČSTV, ČASPV a KČT. Rovněž se vztahuje na tyto členy, pokud uvedenou činnost vykonávají
jako pracovní úkol (ne však v případě profismlouvy). Pojištěny jsou i osoby, které nejsou členy sportovních
svazů a TJ/SK, pokud se tyto osoby účastní akcí pořádaných subjekty ČSTV a ČASPV.
3. Rozsah pojistného plnění u osob do 14 let / nad 14 let věku:
a) smrt následkem úrazu - 20 000 Kč / 100 000 Kč
b) trvalé následky úrazu - 50 000 Kč / 100 000 Kč (podle rozsahu)
c) těl. poškození následkem úrazu - 20 000 Kč / 20 000 Kč (podle rozsahu)
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Rozsah pojistného plnění při plnění pracovních úkolů:
a) smrt následkem úrazu - 120 000 Kč
b) trvalé následky úrazu - 120 000 Kč (podle rozsahu)
c) za dobu pracovní neschopnosti á 130,- Kč / den (podle stanoviska lékaře při neschopence delší než 14
dní)
Pozn.: právo na pojistné plnění má pojištěný. V případě smrti pak oprávněná osoba podle příslušného
zákonného ustanovení.
4. Hlášení pojistných událostí:
Odpovědnost za správné nahlášení pojistné události má pojištěná osoba, v případě úmrtí tzv. oprávněná
osoba.
Jak na to: Po ukončení léčení si v nejbližší pobočce pojišťovny Kooperativa vyzvednete formulář "Hlášení
pojistné události", vyplníte jej, přidáte lékařskou zprávu a spolu s podrobným popisem úrazu a hlavně jeho
příčin (pro potřeby metodické a lékařské komise ČHS) pošlete vše na ČHS. Pozor! Bez této zprávy o úrazu
vám ČHS formulář nepotvrdí. Potvrzený formulář zašleme přímo pobočce pojišťovny, která ve vašem
regionu má na starosti likvidaci pojistných událostí.

- oddílová knihovna horo-průvodců:
ČR

Nepískovcové skály v Čechách_1

-

Nepískovcové skály v Čechách_2

ZČ, SvČ, VČ

-

Pískovcové skály v Čechách_2

Labák

-

Pískovcové skály v Čechách_3

Ádr, Teplice

-

Pískovcové skály na Moravě_východ

Lidečko, Lukov

-

Prachovské skály

Šoltýs

-

Teplické skály

Lysák

-

Suché skály

-

-

Skála u Pašinky

Kolín

-

Moravský Kras_1

Žleb, Punkva

-

Moravský Kras_2

Sloup, Holštejn

-

Moravský Kras_3

Stránská skála

-

Pálava

-

-

Kobrštejn – Obří skály, Aloisov

-

Slovensko

Vysoké Tatry_2

Kroutil

-

Vysoké Tatry_3

Kroutil

-

Vysoké Tatry_7

Puškáš

-

Vysoké Tatry_8

Puškáš

-

Vysoké Tatry_9

Puškáš

-

Vysoké Tatry_10

Puškáš

-

Dreveník

-

Německo

Zitteuer

Labák

-

West Teil

Labák

-

Sud Teil

Labák

-

Ost Teil

Labák

Rakousko

Otztalské Alpy

VHT

-

Dachstein

VHT

-

Zillertalské Alpy

VHT

-

Grossglockner

VHT

-

Stubai Alpy

VHT

-

Wilder Kaiser

výběr

-

Peilstein

-

Itálie

Dolomity - jih

feraty
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-

Dolomity - sever

feraty

-

Dolomity - západ

-

-

Dolomity - východ I

-

-

Dolomity - východ II

-

-

Adamello, Presanella

VHT

-

Ortler

VHT

Francie

Mont Blanc

turistika + mapa

-

Verdon

-

-

Arco

-

-

Arco

růžové

-

Buoux

-

Rumunsko

Přehled horolezeckých terénů

-

-

Piatra Craiului

-

Bulharsko

Vrača

-

ALPY

Zajištěné cesty v Alpách

-

Severní vápencové Alpy I

J. Novák

Severní vápencové Alpy II

J. Novák

- co se u nás celý rok dělo a nedělo :
Místo
Leden

Akce

Garant

Uskutečněno

1.

Městské skály

Novoroční setkání

Ryšavý

ano

24.

Paprsek

Patnáctka Okolo Paprsku

Churavý

ano

7.-8.

Paprsek

"Lanovky"

Churavý

ano

21.-28.

Tatry

hromadná akce

Ryšavý

ano

Březen

6.-14.

skalky Francie (Buoux)

hromadná akce

Churavý

ano

Duben

17.

Sokolka

Veteráni + brigáda

Komárková, Lípa

ano

5.

Králec

Běh na Baštu

Janů

ano

1.

Bradlo

Gastro + brigáda

Komárková, Lípa

ano

Městské skály

Metodický den + brig.

Komárková, Lípa

ne

15.-16.

Palice, Drátník

hromadná akce

Ryšavý

ano

21.-22.

Hluchák, Rabštejn

Metodický den

Vogel

ano

Králecký úvoz

závod horských kol

Janů

ne

Rabštejn, Hraběšice

Půlsilvestr

Komárková, Lípa

ano

Pamír - Pik Komunizma

hromadná akce

Gatěk

ne

Alpy - Dolomity

hromadná akce

Ryšavý

ano

Únor

Květen

Červen
26.-27.
Srpen

Září

16.-26.

Korzika

hromadná akce

Tesařová

ano

Říjen

17.

Horokros

běžecký kros

Osladil

ano

Listopad

6.

Rabštejn

Poslední slanění, Kocour

Komárková, Lípa

ano

25.

Šumperk

Valná hromada oddílu

Vogel
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