
Zápis ze schůze výboru Horalu – 3.12.2010 

 
 

Dne:  3. 12. 2010, 18.00 hod. 

Místo konání:  Restaurace Opera, Šumperk 

 

Přítomni: Doubravský, Hegedüšová, Churavý, Ševčík, Tichý. 

 

1. Členové nového výboru se na své první schůzi po valné hromadě dohodli na následujícím 

rozdělení funkcí : 

předseda:  Pavel Ševčík 

místopředseda: Viktor Tichý 

hospodář:  Miroslav Churavý 

referent kultury: Zdeňka Hegedüšová 

referent sportu: Tomáš Doubravský 

Churavý postupně předá agendu hospodáře Zdeňce Hegedüšové, ta se po zaučení stane 

hospodářkou a Miroslav Churavý se stane referentem Kultury. 

 

2. členové výboru si rozdělili úkoly podle písemného návrhu Miroslav Churavého. Konečné 

rozdělení úkolů je v příloze. 

 

3. Schválen text návrhu smlouvy s provozovatelem bouldrovky na Hlucháku na rok 2011. Podmínky 

smlouvy zůstávají beze změny.  

 M. Churavý zajistí uzavření smlouvy. 

 

4. Ševčík odešle na Ministerstvo vnitra upravené stanovy podle závěru valné hromady 2010. 

Churavý mu k tomu pošle upravený text stanov a kopii minulého průvodního dopisu na MV. 

 

5. Plesnivec (1/2011) se zápisem z valné hromady 2010 vyjde v lednu 2011 po uzávěrce hospodaření 

roku 2010.  

 Vydání Plesnivce 1/2011 zajistí Ševčík. 

 

6. Ševčík zajistí u Jarky Vogelové aktualizaci webových stránek www.horalsumperk.eu: doplnění 

Plesnivců, zápisů z výborovek a aktualizace adresáře. 

 

7. Churavý přihlásí Horokros do celostátní termínovky běhů (cena zápisu 150 Kč). 

 

8. Návrh na vedení kroniky v digitální podobě, tato kronika by byla jednou ročně vytištěna – vždy za 

kalendářní rok. 

 Hegedüšová připraví návrh software pro vedení kroniky a pošle ho Churavému. Na příští 

výborovce ho Churaví ukáže na notebooku. 

 

9. Na zimní metodiku se přihlásil pouze Michal Heliks, zimní metodika bude zrušena. 

 

10. Na bouldrovce na Hlucháku nikdo nevybírá vstupné. Horal nemá s L.Kolbou žádnou dohodu o 

vybírání vstupného. Dohoda mezi Kolbou a Brücknerem o vybírání vstupného byla jejich 

vzájemná dohoda a netýká se Horalu.  

Ševčík na to upozorní Kolbu, aby nedošlo k nedorozumění. 

 

11. Z. Hegedüšová se pokusí zjistit, zda je možné čerpat nějakou dotaci na případné vybudování a 

provozování umělé stěny. 

 

12. Termín příští výborovky nestanoven, bude svolána podle potřeby.  

 

Zapsal: Pavel Ševčík  

http://www.horalsumperk.eu/


Předsednictvo Horalu - rozdělení úkolů 
činnost dosud předseda místo 

předseda 

hospodář referent 

sport 

referent 

kultura 

příprava VH hospodář garant     

řízení VH předseda garant     

plnění 

rozpočtu 

hospodář   garant   

návrh rozpočtu hospodář   garant   

příprava 

výborovek 

hospodář garant     

zápisy schůzí hospodář garant     

metodika místopředs

. 

   garant  

školení předseda garant     

VH ČHS místopředs

. 

garant     

VH ČSTV předseda garant     

Stanovy místopředs

. 

garant     

Plesnivec hospodář  garant    

vývěska hospodář  garant    

web místopředs

. 

 garant    

kronika   garant    

evid. výkonů referent    garant  

hospodaření hospodář   garant   

půjčky hospodář   garant   

průkazy ČHS, 

AV 

hospodář   garant   

styk s ČHS, 

ČSTV 

hospodář   garant   

adresáře hospodář   garant   

klub. 

dokumenty 

hospodář   garant   

finoanční krytí 

akcí 

hospodář   garant   

Bašta Janů      

Horokros hospodář     garant 

Horování 

boulder 

předseda    garant  

Horování 

festival 

hospodář     garant 

Půlsilvestr hospodář     garant 

Mikuláš hospodář     garant 

správa skal hospodář    garant  

Veteráni hospodář     garant 

Gastro hospodář     garant 

Štěpán hospodář     garant 



 


