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Místo jednání: Praha  Datum: 13.12. 2012 

Zapsala: Valentová Pořadové číslo: 6 

Distribu ční list: Hrubý, Bloudek, Resch, Berndt, Kurowski, Š ťastný, Zozulák, Revizní komise, 
sekretariát 

Seznam ú častník ů:  

VV – Hrubý, Bloudek, Resch, Berndt, Kurowski, Zozul ák; omluven Š ťastný 

Revizní komise – J. Kalivoda 

Sekretariát – Valentová 

Příloha: směrnice o registraci ZOS 

Příští jednání : 25.-27.1. 2013, Horní Mísečky 

Č. Popis Vlastník Termín 

1.  Plnění úkol ů 

VV provedl kontrolu zadaných úkolů a konstatoval, že do 
stanoveného data nebyly splněny tyto úkoly:  

1. Zveřejnění koncepce mládeže na webu; koncepci je nutno 
upravit ve spolupráci se závodními komisemi. 

2. Výběrové řízení na předsedu komise alpinismu a sportovního 
lezení na skalách. 

3. Srovnání cestovního pojištění ČHS a cestovního pojištění OEAV 

4. Návrh změny směrnice o svolávání VH. 

 

 

 

 

1) Kurowski 

2) Šťastný, 
Valentová 

3) Valentová 

4) Valentová 

 

 

 

1) únorové 
jednání VV 

2) ihned 

3) do konce 
ledna 

4) do konce 
ledna 

2.  Příprava návrhu rozpo čtu na 2013 

J. Bloudek seznámil členy VV s návrhem rozpočtu na rok 2013, 
zejména s návrhy rozpočtů jednotlivých komisí. Práce na přípravě 
rozpočtu bude dále pokračovat, zodpovídá J. Bloudek 

Bloudek 

 

do VH 

3.  Jednání s p ředsedy odborných komisí ČHS 

V rámci jednání VV proběhlo každoroční setkání s předsedy komisí, 
na kterém byla hodnocena činnost komisí v uplynulém roce 
a připraven první pracovní návrh rozpočtů jednotlivých komisí.  

- - 

4.  Stanovení termínu VH ČHS 2013 

VV stanovil termín konání VH ČHS na sobotu 23.3. 2013. Veškeré 
organizační záležitosti zajistí sekretariát.  

sekretariát do VH 

5.  Příručka pro mládež a nová čky 

A. Kurowski informoval, že na příručce pro mládež a nováčky se 
pracuje a její finální verze bude předložena na lednové jednání VV.  

Kurowski lednové 
jednání VV 

6.  Sout ěž o fotografii pro PF ČHS 2013 

VV posoudil fotografie vybrané do soutěže a vybral fotografii Hrubé 
skály od J. Červy, ze které bude vytvořeno PF ČHS. Odměnu pro 
vítěze a vytvoření PF zajistí sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

7.  Směrnice o registraci ZOS 

VV schválil upravenou směrnici o registraci ZOS, ze které bylo 
vypuštěno ustanovení týkající se vstupních poplatků, neboť ty jsou 
od roku 2013 zrušeny. Zveřejnění směrnice na webu zajistí 
sekretariát.  

sekretariát neprodleně 
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8.  Granty ČHS 

VV rozhodl, že výzva k podání žádostí o poskytnutí grantů ČHS na 
podporu mládeže a grantů na skalní oblasti bude zveřejněna 
v průběhu ledna, s uzávěrkou do poloviny března a vyhlášením 
výsledků po VH. Granty na skalní oblasti budou rozšířeny.  

VV dále rozhodl, že výzva k podání žádostí o granty na podporu 
tradičních akcí bude zveřejněna již na začátku ledna, aby mohly být 
granty využity i na akce, které se konají začátkem roku. 
Vyhodnocení grantů bude provedeno na konci ledna.  

Zveřejnění výzvy zajistí sekretariát, stanovení podmínek a výběr 
žadatelů zajistí předsedové dotčených komisí (mládež – J. Uherka, 
skalní oblasti – V. Wolf), popř. stanovený gestor (tradiční akce – 
P. Resch, B. Valentová). 

Resch + 
Valentová,  

Uherka, Wolf 

do konce 
ledna 

do konce 
března 

9.  Návrh na ud ělení ceny fair play 

ČHS podpořil návrh vedoucího expedice 2012 CZ Light Expedition 
Diran - Broad Peak P. Matouška na udělení ceny fair play pro 
A. Bělíka a V. Auermüllera, kteří provedli záchranku horolezce 
z Tchaj wanu během expedice Broad Peak. Přišli tím o šanci na 
vlastní výstup na vrchol.  

- - 

10.  Informace o probíhajícím výb ěrovém řízení na nového 
pracovníka do sekretariátu 

VV vzal na vědomí informace o probíhajícím výběrovém řízení, 
s tím, že se předpokládá jeho ukončení v 1. polovině ledna. 

  

11.  Bonus karta pro členy 

VV vzal na vědomí informaci o bonus kartě pro členy ČHS, která by 
mohla nahradit současný členský průkaz a přinesla by členům různé 
slevy. VV rozhodl, že bonus karty nebudou zavedeny, neboť náklady 
na jejich pořízení jsou příliš vysoké.  

  

12.   Informace z ČSTV 

Z. Hrubý poskytl členům VV aktuální informace o činnosti ČSTV. 

  

13.  Registrace nových oddíl ů 

VV schválil registraci dvou nových oddílů ČHS. 

  

14.  Informace z oblasti marketingu 

VV vzal na vědomí informace o probíhajícím jednání s partnery ČHS 
na rok 2013 a o přípravě Ročenky ČHS, kterou má na starosti 
P. Resch.  

  

15.  Reakce na článek na Lezci o p říjmech a výdajích ČHS 

V reakci na článek a následnou diskuzi na lezec.cz VV rozhodl, že 
na webu ČHS i na www.lezec zveřejní článek podrobně vysvětlující 
příjmy a výdaje ČHS. Článek připraví J. Bloudek, zveřejnění zajistí 
B. Valentová.  

Bloudek, 
Valentová 

ihned 

 
 
Schválil Z. Hrubý, předseda ČHS 
 


