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Zápis ze schůze MK 
 

Místo konání: Česká pošta s.p., Politických vězňů 4, Praha 1 

 vyzvedne si nás Jarka před vchodem do budovy v 17 h. 

 Telefon na Jarku: 605220447 

Kdy: 13. listopadu 2014, 17-20 hodin 

 

Účastníci jednání: Vladimír Těšitel, Ondra Nádvorník, Radan Keil, 

Jarmila Schücková, Michal Buřil, Martin Honzík, 

Lukáš Tkáč, Emil Ponikelský 

Omluveni: Karel Kříž 

 

 

Body k projednání: 

- Úprava a revize členů MK a lektorského sboru – beze změn, 

- kontrola používání formuláře „Bezpečnostní opatření při výcviku v ČHS“, 

upozornění na nutnost používání, 

- účast Těšitele na Metodickém dnu v srpnu, bylo domluveno, že bude? Opomnělo se 

s pozváním, za pozvání v roce 2015 odpovídá vždy organizátor metodického dne, 

- seznámení se směrnicí vyplácení náhrad – informace o rychlém vyúčtování akce a 

doložení všech náležitostí, 

- jednání se zástupci VV, Radanem a Jirkou – informace ze společného jednání mezi 

Radanem, Jirkou, Šimonem Budským a Honzou Bloudkem. Současně podány 

informace z jednání komisařů a VV na jižní Moravě v říjnu 2014, 

- rozdělení úkolů nad přípravou akreditace horoškol – Jarmila Schücková a Ondra 

Nádvorník připraví úvodní osnovu kurzu horoškoly s hodinovou dotací a zašlou ji 

k připomínkování e-mailem. Na polovinu března 2015 bude v Praze organizován 1+2 

denní seminář na téma vedení horoškoly. Náplní semináře budou metodické výstupy, 

témata, kterým je nezbytně nutné se věnovat, zejména podle priorit z hlediska 

bezpečnosti. Den bude organizován na 2x4hodiny. Druhý den bude večer 

organizován veřejnou diskusí, jak by mohla MK a i ČHS pomoci v pořádání horoškol, 

osvěta atd. Jiří Vogel zajistí ve spolupráci se sekretariátem, případně VV propagaci 

akce,  

- Jiří Vogel zajistí informace ohledně návštěvnosti stránek ČHS a pokud možno i 

podrubrik MK, 

- Jiří Vogel – zajistit šrouby na ledy, 

- LK ČHS "Pozor nehoda" - 5 min – Martin Honzík informace z LK, společný projekt 

na jehož základě bude zpracován rozbor událostí nehod a MK dopracuje ve 

spolupráci s lékařskou komisí správný postup, jak mělo být postupováno po stránce 

lezecké, 

- Jiří Vogel upraví rozpočet na základě změn akcí a zašle na sekretariát, 
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- příprava kurzů na rok 2015, diskuse nad kalendářem kurzů, hlavními lektory.  

 

- spolupráce s MK, UIMLA, UIAGM – informace o připravovaném jednání a možnosti 

společné propagace, která organizace má jakou část na starosti. Odpovídá Jiří Vogel, 

- leden 2015 – setkání lektorů na přípravě semináře pro horoškoly, 

- Jiří Vogel zajistí ve spolupráci se sekretariátem přesnou organizaci metodických dnů, 

požadavky sponzora na vybavení, případnou účast dalších firem, oblečení atd, 

 

zapsal: Jiří Vogel 


