
 
 Zápis ze schůze výboru Šumperského horolezeckého klubu HORAL  
 
Dne:   21. 11. 2014, 18.00 hod.  
Místo konání:  Restaurace Opera, Šumperk  
Přítomni:  Ševčík, Hegedüšová, Doubravský  
Omluveni: Prokop, Tichý 
 
1. Příprava Boulder Session. 
Soutěžní cesty připraví Tomáš Doubravský.  
Kategorie: chlapci, dívky 12-14 let, chlapci, dívky 15-17 let, muži, ženy 18 let a starší. 
V rozpočtu zbývá na BoulderSession 2642 Kč, další příspěvky budou od sponzorů, 
věcné dary pošle Singing Rock. Peníze od sponzorů a ceny pro vítěze zajistí Ševčík. 
František Lípa zajistí fotodokumentaci z akce. Fotky budou promítnuty na Horování.   
Za pověšení bannerů sponzorů v tělocvičně i domě kultury zodpovídá Ševčík. 
Zdeňka přinese na BoulderSession notebook s programem na prezentaci a vyhodnocení 
soutěže a bude mít na starosti vyhodnocení soutěže. 
Dobrovolníci na pomoc zajištěni. 
Sraz v sobotu v 8.30, bude nutné připravit žíněnky, pověsit bannery atd.  

 
2. Příprava valné hromady 28.11. 
MusicMachine zajištěno, Zdeňka to majiteli připomene. 
Ševčík dodá aktualizovaný seznam  členů pro prezentaci u vstupu. 
Předsednictvo VH bude shodné s výborem. 
Do mandátové komise navržen Doležal a Prokop, do návrhové komise navržen Churavý a 
Vogel, prezentace: Tichá, Komárková. 
Vyhodnocení výstupů a návrh na pocty připraví Tomáš. (výstupy: Kadlčík, ostatní: Janů za 
organizaci běhu na baštu, Churavý za Horokros). 
Revizi účtů provede a na VH poreferuje Martina Krčová. 
Materiální zabezpečení: notebook – Churavý, stravenky prezenční listina – Hegedüšová. 

 
3. Podpora sportovní činnosti v roce 2015 
Výbor se shodl nad tímto návrhem: v návrhu rozpočtu 2015 se vyčlení 10000 Kč. 
Částka se vyčerpá buď na společnou akci v horách (Tatry, Alpy) pokud se na valné hromadě 
přihlásí garant této akce. Pokud se nepřihlásí, tak bude vyčerpána na individuální akce, 
příspěvky budou propláceny proti dokladům jako např. jízdenky veřejné dopravy, jízdenky 
z lanovek, doklady o ubytování apod. Zájemce o příspěvek předloží doklady do 10 dnů od 
návratu z akce. Příspěvky budou zájemcům vyplaceny na konci roku poměrově tak, aby 
nebyla překročena plánovaná částky 10000 Kč. 
 
4. Registrace spolku podle nového Občanského zákoníku 
Ševčík se zúčastnil konzultace na České unii sportu v Šumperku. ČUS nabízí pomoc při 
přeregistraci a při případné úpravě stanov. 
Návrh na změnu stanov předložil Ševčík, vlastní návrhy poslali Vogel a Churavý. 
 
5. Ostatní 
Vzhledem k pomoci ČUS při nové registraci klubu navrhujeme členství v ČUS zatím 
neukončovat. 
Výše příspěvků kombinovaného členství ČHS+Alpenverein zatím není stanovena, ČHS se 
zatím s agenturou nedohodl.   
 
Zapsal: Pavel Ševčík 


