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Místo jednání: Praha, Strahov Datum: 9.12. 2009
Zapsal: Valentová Po adové íslo: 9
Distribu ní list: Hrubý, Bloudek, Resch, ermák, esenek, Uherka, Wolf, Vévoda, sekretariát
Seznam ú astník : Hrubý, Bloudek, Resch, ermák, esenek, Uherka, Wolf, Vévoda,
Valentová,Homolková; omluven Uherka

edsedové (zástupci) komisí: Vogel, Kubalová, T šitel, Kublák, Rajfová, Dichtlová, Jirsa, Otta,
Kreisinger, Šefl, Baum, Teplý
Host: Binter
Seznam p edaných dokument : -

íští jednání: 15.-16.1. Míse ky
ílohy: -

Výsledky jednání: (Typy položek: I – Informace, D – Dohoda, R – Rozhodnutí, A – Akce)
. Typ Popis Vlastník Termín

1. I, A Jednání s p edsedy komisí
Jednání se zú astnili p edsedové komisí, se kterými byl projednán
návrh rozpo  komisí na rok 2010. P edloženými návrhy se bude VV
dále zabývat p i p íprav  rozpo tu HS na rok 2010. P edložené
návrhy upraví J. Bloudek.
S p edsedy komisí byla dále diskutována funkce webu a mediální
prezentace HS.

Bloudek íští jednání
VV

2. I, A Zvýhodn né lenství v OeAV
Z. Hrubý informoval o zrušení smlouvy ohledn  zvýhodn ného
lenství v OeAV, které bylo vyvoláno nesouhlasem eských

distributor  sekce OeAV Edelweiss s nabízenými podmínkami.
HS o obnovení možnosti zvýhodn ného lenství v OeAV dále jedná,

ceník bude zve ejn n po uzav ení nové smlouvy.

Hrubý Co nejd íve

3. I, A,
R

Koncepce HS
Výkonný výbor se seznámil s analýzami p ipravenými pracovní
skupinou pro koncepci HS a schválil záv ry, které z analýz
vyplynuly. Záv ry i podkladové analýzy budou ve 2. polovin  prosince
zve ejn ny na webu HS, s výzvou k diskusi. Práce na p íprav
koncepce budou dále pokra ovat, další výsledky budou p edloženy na

íštím jednání VV.

Bloudek
Valentová

20.12.09
íští jednání

VV

4. A íprava metodických materiál
Úkol z minulého jednání nebyl spln n. VV rozhodl, že J. Vogel

edloží na p íští jednání VV alternativní návrh na zpracování
metodických materiál  a zprávu o innosti MK v roce 2009.

Vogel íští jednání
VV

5. R Zm na ve funkci p edsedy Historické komise
VV vzal na v domí zapo etí prací na mapování historie horolezectví v

R, pod koval Z. Teplému a rozhodl, že novým p edsedou Historické
komise bude s ú inností od 1.1.2010 J. Novák.

6. I Vyú tování SP
VV vzal na v domí informaci J. ermáka o vyú tování SP v Brn .

7. R, A Pojišt ní instruktor  za zp sobenou škodu
VV schválil podmínky pojišt ní instruktor  za zp sobenou škodu a
pov il Z. Vévodu p ípravou smlouvy mezi HS a pojiš ovnou a

edložením návrhu smlouvy na p íští jednání VV.

Vévoda íští jednání
VV
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Výsledky jednání: (Typy položek: I – Informace, D – Dohoda, R – Rozhodnutí, A – Akce)
8. R, A Pojišt ní lé ebných výloh Lux

VV schválil návrh na dopln ní sou asného pojišt ní lé ebných výloh u
pojiš ovny Uniqa o variantu Lux, která umož uje vyšší pojistné pln ní,
zejména pokud jde o záchranné práce, a pov il B. Valentovou

edložením návrhu dodatku k sou asné rámcové smlouv  na p íští
jednání VV.

Valentová íští jednání
VV

9. R Termín konání VH
VV rozhodl, že Valná hromada HS se bude konat v sobotu 27.3.
2010 na Strahov . P ípravu VH zajistí sekretariát.

Sekretariát Pr žn  do
27.3.09

10. I Výb rové ízení na místo p edsedy Komise sout žního lezení
dosp lých
Výb rové ízení na obsazení místa p edsedy komise nebylo uzav eno.

11. R, A Reprezenta ní smlouvy
VV posoudil námitky, které byly ze strany n kterých závodník
vzneseny proti zn ní reprezenta ní smlouvy, a schválil návrh
reprezenta ní smlouvy s úpravami n kterých bod  smlouvy.

lenové VV
Valentová

14.12. 09

12. I Informace o p íprav  Ro enky
Valentová informovala o dokon ení p ípravy Ro enky HS. Distribuce
Ro enky len m HS za ne ve 2. polovin  prosince.

Valentová

13. A Dopis UIAA
VV pov il Z. Hrubého odesláním již schváleného zn ní dopisu
sekretariátu UIAA.

Hrubý Ihned

14. A Nám ty na jednání s MŽP
Úkol nebyl spln n, nebo  na výzvu o zaslání podn  pro jednání s
Ministerstvem životního prost edí tém  nikdo nereagoval. Spln ní
úkolu bylo odloženo na p íští jednání VV, s tím, že lenská základna
bude znovu požádána o zaslání podn .

Valentová íští jednání
VV

15. R, A Vyhlášení grant  mládeže
VV schválil vyhlášení grant  mládeže a rozhodl, že granty budou
financovány z rozpo tu Komise mládeže. Vyhlášení grant  mládeže
zajistí B. Valentová

Valentová 15.12. 09

16. A Nový web HS
Úkol nebyl spln n. B. Valentová p edloží návrh smlouvy na vytvo ení
nového webu HS p íští jednání VV.

Valentová íští jednání
VV

Schválil:

http://www.horosvaz.cz

