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Zápis schůze Předsednictva 
a Výkonného výboru 
 

Přítomni: dle presenční listiny 

Předsednictvo – 3, 0 omluven 

Výbor – 5, 2 omluveni (výbor je usnášení schopný) 

Hosté – 1 

Informace o stavu hospodaření 
Na účtu je 113 592,- a v pokladně 5 904,-.  Během října připraví předseda vyúčtování dotací města a kraje. 

Zároveň prozkoumá možností dotací na rok 2023. Náhradu cestovného na soustředění mládeže pro 

instruktory byla výkonným výborem schválena. Předseda informoval výbor o čerpání dotace Můj klub 

2022 prostřednictvím DPP s instruktory lezeckého kroužku. 

Akce 

Brigáda 

Byla odsouhlasena změna místa brigády. Nově bude provedena rekonstrukce žebříku u Kočičího hradu. 

Dřevo je zajištěno s dotace ČHS. Termín stanoven na 22.10.. Hruška připraví pozvánku a předseda obeslání 

členů. 

Pivovar 

Původní návrh zajet do Machovaru byl zamítnut a cílem byl odsouhlasen Pivovar Dobruška. Hejl osloví 

pivovar a zjistí možnost termínu 12.11. Hruška připraví pozvánku a předseda formulář za účelem zjištění 

počtu účastníků. 

Poslední slanění 

Beran jako host představil výboru svoji vizi letošního slanění. Plánem je pozvání skupiny Expedice 

Apalucha do restaurace u Lidmanů. Termín je 26.11. Akce proběhne jako open, tudíž otevřená pro 

veřejnost. Odhad nákladů je 20 000,-. Akce byla výborem odsouhlasena. Beran zajišťuje kapely, zvukaře a 

místo. Klub zajistí plakáty, informační kampaň a dopravu zpět.  Případnou finanční ztrátu ponese klub. 
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Novoroční open 

Výbor souhlasí s uspořádáním závodů v tradičním termínu druhý víkend v lednu. Týden na to závody pro 

děti. Pavel Lokvenc připraví plakát, tak aby se mohl poslat sponzorům. Závod nebudeme zařazovat do 

soutěže ČHS z důvodů registrací. Samozřejmě bude warm up. 

Členská základna 
Žádost Marty Prokopové o členství výbor schválil. 

Ostatní 
- Stěna zatím otevřena v pracovní dny dle rozvrhu. Otevření o víkendech v říjnu dle počasí. 

Rozdělení služeb jako vloni. 
- Padl návrh nákupu žebříku pro hlavní stěnu z profi řady asi 10m a normálního na bouldr 4m 
- 25.11. pořádá Sokol akademii. Lezecký kroužek má prezentovat svoji činnost. 
- Další termín schůze je 4.11.2022     

 

V Polici nad Metují dne 7.10.2022        zapsal: Tomáš Hornych 



 

 

3 

 

 


