
Zápis ze schůze výboru Horalu, 6. 10. 2016 

 

Datum konání:  6. 10. 2016 

Místo konání:  Biker’s bar, Šumperk 

Přítomni:  Ševčík, Hegedüšová, Prokop 

Omluven:  Tichý, Doubravský  

 

1. Zbývajících 7200 Kč z rozpočtu na zajištění  Horokrosu a BoulderSessionu bude rozděleno 

 následovně:  4200 Kč na BoulderSession a 2500 Kč na Horokros. 

 Pokrytí nákladů na Horokros: 

 1500 Kč z podílu sponzoringu od Kubíčka  

 1000 Kč z podílu sponzoringu od Tilaku 

 Cca 3500 ze startovného 

 2500 kč z dotace od ČHS 

 + přebytek z rozpočtové kapituly z loňska (necelých 800 Kč) 

 + další případné sponzorské dary   

  

 Pokrytí nákladů na Boulder sessions: 

 4700 Kč z podílu sponzoringu od Kubíčka a Tilaku  

 + další případné sponzorské dary   

 

2. BoulderSession, termín: 26. 11. 2016.  

 Projednán návrh Tomáše Doubravského uspořádat dopolední soutěž pro děti ve spolupráci se 

 Zemědělkou (J. Sýkora), model: děti dopoledne na Zemědělce, ostatní odpoledne na 

 Hlucháku.    

 Všichni přítomní členové výboru byly proti. Důvody: roztříštěnost míst, BoulderSession by byl 

 na 2 místech + Horování na třetím, nutné přesuny soutěžících, diváků i organizátorů. 

 Doporučení: soutěž dětí na Zemědělce by mohla být jako samostatná akce v jiném termínu 

 než BoulderSession.  

 

3.   Horokros, termín: 23. 10. 2016  

 Finanční pokrytí nákladů na Horokros s Mírkem Churavým odsouhlaseno, o pomoc při 

 organizaci požádal členy klubu, jinou pomoc od výboru nepotřebuje. 

  

3. Mikuláš, termín: 3./4. 12. 2016 

 Zdeňka Hegedüšová informovala o nápadu I.Doubravské uspořádat Mikuláše ve Štědrákově 

 hotě. 

 Jan Prokop prověřil možnost konání na Horské chatě Nová Seninka (Andrea Preisslerová): 

 chata by byla k dispozici pouze pro Horal, cena noclehu+večeře+snídaně = 490 Kč na osobu, 

 opékání prasete nelze, ale mohou uvařit např. zvěřinový guláš, možnost výletu na Kunčickou 

 Horu. 

 Návrh odsouhlasen, Jan Prokop objedná chatu na Senince. 



 Finanční krytí: plánované výdaje 8000 Kč. 

 Model úhrad od členů a od hostů jako minule s tím, že snídaně by si každý člen Horalu hradil 

 sám, úspora by se použila na zadotování hostů. 

   

 

4. Valná hromada 

 Jan Prokop prověřil možnost konání ve Slovanu: nelze, je tam pouze 25 míst k sezení. 

 Valná hromada se uspořádá v D123 nebo na jiném místě, pokud nalezneme lepší.  

 

5. Je možné že se sportovních subjektů tzn. I Horalu dotkne povinnost ze zákona zřídit 

 elektronickou evidenci tržeb (el.pokladna, vybírání startovného). Zkoumá to ČUS, budou nás 

 informovat. 

 

6.  Zdeňka Hegedüšová připraví a Pavel Ševčík rozešle všem členům e-mail s informacemi a 

 podmínkami placení Alpenvereinu.   

 

 

 

Zapsal: Pavel Ševčík 

 


