Zápis ze schůze, schůze MK
Místo konání:

Praha, Fakultní nemocnice Motol, Praha 5, V úvalu 84;
4. patro, výtahy D, knihovna interní kliniky.

Kdy:

14. 11. 2017, od 16 hodin do 19 hodin

Účastníci jednání:

Pozváni všichni z MK
Vladimír Těšitel

Účast:

Marek Beláň, Jiří Vogel, Emil Ponikelský, Karel Kříž,
Vladimír Těšitel, Radan Keil, Jarmila Schücková,
Lukáš Tkáč

Omluvili se:

Martin Honzík

Návrh bodů k projednání:
-

-

-

Kalendář kurzů na rok 2018 – připraveno, zveřejnění proběhne po 10.12.2017, po sjednocení
výuky a odsouhlasení náplně kurzů nových instruktorů, informace od Martina Honzíka zajistí
Jiří Vogel
Metodické dny v roce 2018 - připraveno, zveřejnění proběhne po 10.12.2017, po sjednocení
výuky a odsouhlasení náplně kurzů nových instruktorů, informace od dalších subjektů zajistí
Jiří Vogel
Metodický den na Vsočině v roce 2018 – bude požádána horoškola VHS o spolupráci – zajistí
Jiří Vogel
Projednána činnost MK v roce 2017, hodnocení, klady a zápory
Problémy s vyúčtováním, doklady se posílají stále pozdě, interně se stanovilo, že do 14 dnů
budou všechny dokumenty posílány na sekretariát. Kontrola za cca 6 měsíců Jiří Vogel
Proběhne setkání v Pardubicích 9.12.2017 pro společné odsouhlasení výuky – Emil zajistí
prostor – splněno
Příští rok proběhne sjednocení vzdělávání – zimní v termínu 10-11.2.2017. Z peněz MK se
zaplatí doprava, ubytování, lektor bude mít nárok na odměnu 2000,- Kč/den
Revize členů MK a lektorů – beze změn
Spolupráce na zprávě o činnosti za 4 roky zpětně – seznámení se zprávou o stále se
navyšujícím počtu zájemců
Akreditace horoškol – HUMANITA, KHS Zlín, dalších 9 projevilo zájem
Systém národních kvalifikací – dokončena kvalifikace instruktor lezení na stěně a instruktor
lezení na skále
Překlad MEMENTO - informace o překladu a vývoji
Jednání s VV ČHS – informace ze vzájemných jednání
Nášivka instruktora – ukázka – dostávají od poloviny roku 2017 instruktoři, kteří absolvovali
kurz
Spolupráce s dalšími instruktory – přihlásilo se celkem 18 zájemců, které pozveme na
společné jednání. Více bude probráno 9.12.2017 v Pardubicích.
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-

Kontrola používání formuláře „Bezpečnostní opatření při výcviku v ČHS“
Informace o plánu Bezpečnostní komise, rozpočet, plán akcí a podobně – informoval Vladimír
Těšitel, více informací zpracuje ve zprávě a zašle e-mailem
Stav materiálu - Nákup ferratových setů – 2 ks, sety jsou u Jirky, šrouby do ledu u Jarky, letos
se zakoupí sada jistítek
Požadavky na materiál – lano – pro každého lektora, karabiny sada pro každého lektora,
jedna společná sada jistítek pro výuku – zajistí Jiří Vogel

Ostatní a diskuse
-

Je nevhodný banner, pomačkaný, potrhaný – informaci na sekretariát předá Jiří Vogel
Jiří Vogel pošle kvalifikace všem lektorům, aby měli čas se připravit na prosincové setkání splněno
Požadavky do rozpočtu BK na rok 2018 budou cca 30.000,- Kč
Příprava dokumentace ke kurzům ze strany sekretariátu – zajistí Jiří Vogel

Zapsal:
Jiří Vogel
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