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Místo jednání: Praha Datum: 26. 3. 2022  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 9 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Klíma, Oliva, Resch 

sekretariát – Valentová 

Příští jednání: 26. 4. 2022 od 12.30 hod., Praha sekretariát ČHS 

Přílohy:  

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly byly splněny vyjma:  

- Vyjednání vstupů na lezecké stěny pro alpinisty: Za dodání 

podkladů odpovídá D. Janák, co nejdříve.  

- Spolupráce s Gymnáziem Jeseník: odpovídá D. Fajbišová, termín 

do 31.3.2022. 

- Zadání kreativy v rámci strategie brandu: odpovídá J. Oliva, termín 

do 30.4. 

  

2.  Příprava Valné hromady ČHS - 27. 3. 2022 

VV projednal detailní přípravu Valné hromady ČHS.  

VV 27.3.2022 

3.  Registrace nových oddílů 

VV schválil přijetí spolku Okolo hor z.s. a registraci oddílu Norvia cz do 

ČHS. Administrativní záležitosti zařídí sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

4.  Finanční podpora opravy pamětních desek na symbolickém 

horolezeckém hřbitově ve Skaláku 

VV projednal žádost TJ Český ráj o finanční podporu nutné opravy 

pamětních desek na symbolickém horolezeckém hřbitově ve Skaláku, 

který tento oddíl spravuje, a rozhodl, že na opravu poskytne částku 30 

tis. Kč. Částka bude poskytnuta z nevyčerpaných prostředků na granty 

na podporu údržby skal a tradičních akcí ČHS. Za přesun finančních 

prostředků a poskytnutí podpory odpovídá R. Plischková.   

Plischková neprodleně 
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5.  Dohoda o spolupráci ČHS – ČSL 

VV schválil finální znění smlouvy o spolupráci, která je platná a účinná 

od roku 2022. Za kontrolu realizace dohodnutých forem spolupráce 

a projektů včetně finančního plnění odpovídá sekretariát. 

  

6.  Financování EP v boulderingu v Praze 

VV projednal možnosti financování EP v boulderingu, který se 

uskuteční na přelomu dubna a května v Praze, a rozhodl, že pokud ČHS 

neobdrží požadovanou dotaci na podporu významné sportovní akce 

z NSA, bude pro financování využita mimořádná rozpočtová rezerva, 

o jejíž výši rozhodne VV. 

- - 

7.  Projekt podpora oddílů 

VV projednal návrh záměrů v rámci projektu zaměřeného na podporu 

oddílů. Za další rozpracování odpovídá P. Resch. 

Resch dle možností 

 


