Zápis ze schůze výboru Horalu, 13.11.2015
Datum konání:
Místo konání:
Přítomni:
Omluven:

13.11.2015
restaurace Opera, Šumperk
Ševčík, Hegedüšová, Prokop, Tichý
Doubravský

1. Zajištění valné hromady.
VH v Music Machine není možná, Ševča zajistil místo v samostatném salónku kavárny D123.
Notebook a projektor poskytne Béďa. Podklady budou na flashce.
Zdeňka pošle e-mailem Ševčovi prezentaci z minulé valné hromady.
Ševča připraví prezentaci na VH a dodá ji na flashce.
Zdeňka připraví prezentační listinu na VH včetně kolonek pro zájemce o účast na Mikuláši a o
Alpenverein, stravenky.
Ševča domluví v D123 konkrétní jídlo a cenu za něj. Plánované výdaje na VH jsou 4000 Kč
V návrhu rozpočtu 2016 budou plánované výdaje na závody uvedeny podle jednotlivých závodů.
2. Zajištění Boulder Session
Tomáš Doubravský informoval Luboše Kolbu o konání Boulder Session a termínu, není s tím
problém.
Tomáš Doubravský připraví soutěžní bouldery. Bude na tom pracovat týden před Boulder Session.
Pavel Ševčík zajistí ceny pro vítěze a dary pro účastníky.
Horal poskytne z rozpočtu 2000 Kč na zajištění akce (Zdeňka předala peníze Ševčovi, ostatní
náklady pokryjí sponzorské dary, zajištěné Ševčou.
Na výzvu Ševči členům Horalu, aby pomohli při BoulderSession přislíbili pomoc:
Tomáš
Macháček, Josef Konrád, Milan Krč, František Lípa (focení) a Andrea Nogová-zájemkyně o vstup do
klubu.
Dále se na zajištění akce budou podílet všichni členové výboru.
Ševča zjistí, zda kulturák poskytne nějaké volné vstupenky na Horování.
Ševča pošle informaci pořadatelům BoulderSession, v kolik hodin v den akce se mají dostavit na
Hluchák.
3. Zajištění Mikuláše.
V souladu Ševča zajistil konání Mikuláše na chatě Návrší a informoval Severemoravskou chatu, že
tam letos na Mikuláše nebudeme.
Chata Návrší není schopna zajistit pečené sele, ale může nám uvařit např. guláš.
Plánované výdaje na Mikuláše 2015 jsou 8000 Kč.
Ševča zjistí přesné ceny za ubytování a večeři a domluví na Návrší všechny podrobnosti akce.
Podle cen a předpokládané účasti a v návaznosti na plánované výdaje podle schváleného rozpočtu
budou předem stanoveny ceny pro členy Horalu, pro jejich partnery a děti, a pro ostatní hosty.
Tyto ceny budou předem oznámeny členům. – zajistí Ševča a Zdeňka.
Pro informaci: loni se Mikuláše zúčastnilo 16 členů Horalu a 17 hostů (partneři, děti).

4. Ostatní
- Výbor projednal řádně podanou přihlášku zájemkyně o členství v Horalu, Andrey Nogové
(garanti: Tichá, Ševčík)
- Rozeslaný návrh nových stanov připomínkoval jen Dan Kubín. Navrhuje čestné
prohlášení zájemce o členství o bezúhonnosti a navrhuje hlasovací právo až od 3 let
členství v klubu.
- Mikuláš 2016 bude plánován na 3./4. 12. 2016. Ševča zjistí, zda toto datum nekoliduje
s nějakou jinou akcí (např. Horováním).

Zapsal: Pavel Ševčík

