
Zápis ze schůze výboru Horalu, 19. 10. 2015 

Datum konání:  19. 10. 2015 

Místo konání:  Restaurace Opera, Šumperk 

Přítomni:  Pavel Ševčík, Zdeňka Hegedüšová, Tomáš Doubravský 

Omluveni:  Jan Prokop, Viktor Tichý 

 

Zajištění valné hromady. 

Termín VH: 27.11.2015 

Začátek od 18 hodin, příprava na místě konání VH od 17 hodin, předpokládaný čas ukončení ve 20 

hodin. 

Úkoly: 

1. Zdeňka Hegedüšová prověří možnost uspořádání v Music Machine a bude o tom informovat 

předsedu Horalu. Termín: 21.10.2015 

2. Pavel Ševčík pošle členům pozvánky na VH v souladu s podmínkami stanov.  

3. Tomáš Doubravský zjistí nejhodnotnější výstupy od konání minulé valné hromady a navrhne 

kandidáty na pocty. Zajistí promítnutí fotek nebo videí vztahujících se k výstupům. Termín: 

13.11.2015 

4. Pavel Ševčík požádá Béďu o zapůjčení laptopu na valnou hromadu, případně zajistí laptop 

jinde. Termín: 13.11.2015. 

5. Zdeňka Hegedüšová připraví návrh rozpočtu na r. 2016. Termín: 25.10.2015 

(režii zvýšit z 4000 Kč na 5000 Kč s ohledem na předpokládané výdaje spojené se zápisem 

spolku, změnou stanov, zápisem statutárního orgánu a členů revizní komise do rejstříku, 

nechat náklad 6000kč na společnou sportovní akci, příjem z dividend naplánovat podle 

skutečnosti roku 2015). 

6. Zdeňka Hegedüšová zajistí prezenční listinu na VH, a také seznam pro zájemce o účast na 

Mikuláši 2015 a o Alpenverein, stravenky. 

7. Revize účtů bude provedena Martinou Krčovou jako obvykle. Zodpovídá: hospodářka klubu. 

Zajištění BoulderSession  

Termín konání: 28.11.2015 

Místo, průběh, kategorie, časový rozvrh stejné jako minule. Pomoc zatím přislíbil Jan Prokop a Viktor 

Tichý.  

Úkoly: 

1. Tomáš Doubravský zajistí u Luboše Kolby pronájem bouldrovky na 28.11. Termín: 23.10.2015 

2. Tomáš Doubravský  zajistí připravu stěny a soutěžní bouldry. 

3. Tomáš Doubravský  zajistí laptop na BoulderSession a vytiskne lístky pro soutěžící. 

4. Zdeňka Hegedüšová pošle Tomášovi program na vyhodnocování soutěže 

5. Zdeňka Hegedüšová pošle Pavlu Ševčíkovi informaci, kolik zbývá volných prostředků k čerpání 

z kapitoly rozpočtu „Závody“. Termín: co nejdříve.  

6. Pavel Ševčík osloví potenciální sponzory s žádostí o sponzorské dary  

7. Pavel Ševčík projedná s domem kultury Šumperk spolupráci při zajištění BoulderSession a 

případné poskytnutí sponzorských darů (minule kulturák slíbil ceny pro vítěze, ale slib na 

poslední chvíli nesplnil)   



8.  Pavel Ševčík zajistí ceny pro vítěze. 

 

Zajištění Mikuláše 2016: 

Na základě závěrů z minulé VH  se výbor bude snažit zajistit konání Mikuláše 2015 na chatě Návrší. 

Podle ceníků Severomoravské chaty a chaty Návrší, zveřejněných na internetu, jsou ceny ubytování 

srovnatelné. 

 

Úkoly: 

1. Pavel Ševčík bude kontaktovat chatu Návrší a zjistí možnost uspořádání Mikuláše a 

podmínky. O výsledku bude informovat ostatní členy výboru: Termín: 21.10.2015 

Ostatní: 

- Zdeňka Hegedüšová informovala, že Kristýna Pospíšilová splatila úvěr včetně úroků. 

- Zdeňka Hegesušová podala průběžnou informaci o hospodaření a čerpání dotací. 

Předpokládá, že hospodaření skončí přebytkem.   

- Pavel Ševčík informoval o práci na návrhu nových stanov a souvisejících dokumentů 

- Tomáš Doubravský domluví schůzku s ředitelem „Hlucháku“ ohledně budoucnosti a provozu 

bouldrovky. Schůzky se za Horal zúčastní Tomáš a Pavel Ševčík. Termín: do konce roku. 

- Zděňka Hegesušová zjistí u paní Vintrové z ČUS Šumperk možnost a cenu vedení  agendy 

hospodaení Horalu. 

- Horal by se měl zamýšlet nad eventualitou profesionalizace výkonných orgánů klubu. 

-  Společná akce (hory 2016) se zařadí do plánu akcí a plánu rozpočtu v případě, že se někdo 

z členů ujme organizace této akce jako garant. 

- Termín příští schůze výboru: pátek 13.11.2015 

 

Zapsal: Pavel Ševčík 

 

 

  


