Schůze 4.1.2016
Přítomni: T. Hornych, P. Axman, A. Kadlec, P. Lokvenc, J. Lokvenc, J. Ulrv, K. Sadílková
Omluveni: K. Nováček, J. Škop, J. Koutský
● Granty 30 000Kčod města – 25 000Kčna opravu dopadiště
, 5 000Kčna výmě
nu
expresek a údržbu stěny
10 000Kčod města – kroužek – na víkendové akce
3 0000Kčna závody
Bě
hem podzimu je potřeba připravit projekty, na které budeme žádat granty na př
íští
rok, aby to nemuselo být narychlo jako letos, kdy to chtě
li bě
hem 14 dnů
.
● ČHS – grant 3 000Kčna Open
zažádáno o 4 000Kčna materiál na kroužek a 7 100Kčna skalní brigádu –
čekáme na vyhlášení
● Zažádáno o mikro sponzoring ve Wikovu na podporu č
innosti kroužku.
● HKO – průkazy – Bonati rozešle mailem a každý si vytiskne sám (dě
ti z kroužku
dostanou prů
kazku vytiště
nou)
● Oddílový zájezd – zařizuje Axmánek
● ČHS – zaslána žádost na registraci jako spolek
● Na rejstř
íkový soud je potřeba zaslat ještěně
jaké dokumenty jako jsou nové
stanovy, zápis ze schů
ze, kde byly př
ijaty, zápis z volby statutárních orgánů
,č
estné
prohlášení a podpisový vzor př
edsednictva a revizní komise se souhlasem, že
přijímají svou funkci (ově
řený podpis na matrice)…
● Klub má nový oficiální email: 
info@hkostas.cz
● Ondř
ej Hauške byl př
ijat mezi č
leny HKO
● Otevírání skal na Ostaši se bude konat 7.5.2013 od 9:00 hod
● Instruktážní den pro č
leny mladší 18 let (dě
ti z kroužku) probě
hne bě
hem dubna –
konkrétní datum upř
esníme pozdě
ji po domluvěvedoucích kroužku.
● OKO – během června (upřesníme pozdě
ji). Je potř
eba promyslet i mokrou variantu,
aby nebyl problém s přesouváním termínu
. Na př
íští schů
zi pozvat Lácu
a domluvit
podrobnosti.
● Návrh – necháme si vyrobit reklamní barel s logem HKO na rů
zné klubové akce –
návrh nepřijat
● Žádost z Č
HS o uspoř
ádání závodu v rámci Č
eského poháru pro ustanovení
reprezentace – žádost předbě
žněschválena, datum poř
ádání závodůstanoveno na
21.5.2016 – čekáme na odpově
di č
lenů
, zda jsou ochotni s poř
ádáním závodů
pomoci.

