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Zápis schůze Předsednictva 
a Výkonného výboru 
 

Přítomni:  

Předsednictvo – Hornych, Lokvenc, Hruška 

Výbor –  Stuchlík, Lokvenc, Hejl 

Hosté – 0 

Souhrn financí a členské základny 
Předseda seznámil účastníky schůze se aktuálním stavem financí a dotacemi pro rok 2022. Pro tento rok 

se počítá s dotacemi celkem 73 350 Kč. Aktuálně bylo na účtu klubu 132 916 Kč. Klub čítá 73 členů, z toho 

15 je i členy ČHS. 

Nákup žebříku na stěnu 
Bratři Lokvencové přednesli svůj návrh na nákup profi 3-dílného hliníkového žebříku na horolezeckou 

stěnu pro účely urychlení prací při úpravách stěny. Dle jejich odhadu přinese tato investice zrychlení až o 

300% oproti stávajícímu stavu. 

Odměny pro instruktory 
Byla probírána možnost finančních odměn pro instruktory lezeckého kroužku. Zejména přespolního 

Lumíra Pražáka, který pravidelně vynakládá nemalé prostředky na dopravu, aby mohl předávat dál své 

lezecké zkušenosti místní mládeži. Předseda ve spolupráci s daňovým poradcem připraví smlouvy. 

Prostor za Sokolovnou 
Také byly diskutovány možnosti využití venkovního prostoru za Sokolovnou, které nejsou nyní nikterak 

využívány. 
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70.výročí narození Miroslava Šmída 
Diskutovány možnosti oslav 70. jubilea narození polické sportovní ikony Miroslava Šmída během polické 

poutě. Mezi variantami byli: 

• hromadná průvod členů HKO od Šmídova pomníčku k Budíku na akci „Stavění na Budíka“ 

• tématická výstava v Sokolovně s promítáním prezentace, filmů atd. (nutné svolení pozůstalých) 

Hospodář a účet 
Byli jsme informováni předsedou o stavu hledání nového hospodáře klubu, který by nahradil 

odstoupivšího Jaroslava Ulvra – Bonatiho. Prozatím se nikdo vhodný nenašel a funkci prozatímního 

hospodáře plní předseda. 

Dále byl předsedou vznesen požadavek na změnu účtu. Stávající účet u České spořitelny sebou nese velké 

množství výdajů, za téměř každou operaci. Bude proveden průzkum konkurenčních podnikatelských účtů. 

Klubový zájezd 
Byl dohodnut termín kulového lezeckého zájezdu, a to na termín 1.7 – 6.7.2022. Diskutovali se možné 

lezecké oblasti. Konečný cíl bude určen na základě hlasování pomocí webového formuláře. 

Členské průkazky HKO 
Byl odsouhlasen způsob distribuce klubových průkazek pomocí webových stránek 

(http://www.hkostas.cz/oddil/prukazka_form/). Každý člen se zaplacenými příspěvky pro daný rok si může 

na základě svého rodného čísla stáhnout průkazku ve formátu PDF, tu pak slepit a zalaminovat. 

Tolerována bude i nezalaminovaná verze. Vzor průkazky bude předán obsluze parkoviště na Ostaši. 

 

 

V Polici nad Metují dne 13.5.2022         zapsal: Martin Hruška 
 

http://www.hkostas.cz/oddil/prukazka_form/

