
 

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s. 
Místo konání: Dolní Bečva, cukrárna Alameda 

Doba konání: 2.10.2019 od 19:00 hod 

 
Svolavatel: předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s. 

                       Schůze byla původně svolána jako pracovní na Radhošti na den 1.10. Vzhledem  

                       k tomu, že se ji zúčastnili pouze Blinka Tomáš a Blinka Vl.st. byla svolána schůze na  

                       2.10. na Dolní Bečvě 

Datum: 2.10.2019 

Zapsal:  Vlastimil Blinka 

Účastníci: Vlastimil Blinka st., Tomáš Jařina, Miki Parma, Daniel Adamec, Daniel Paulus 

                         Omluven : Blinka Tomáš, Jitka Závorková  

 

                          Program jednání 
 

1. Kontrola  plnění  úkolů                                                                                    

2. Zajištění oslav 50.výročí uvedení vleku na Radhošti do 

provozu                                                                                   

3. Rekonstrukce zateplení západní stěny chaty 

4. Informace o stavu pokladny 

5. Různé 
          

1. Kontrola plnění úkolů 

 

Předseda LK zhodnotil plnění úkolů z minulé schůze: 

- ND  na teleskopy vleku byly dovezeny z Ostravy a předány spolu s 23 kusy teleskopy Zd. 

Porubovi k zahájení oprav  

- Brigáda výboru LK na Radhošti proběhla v plánovaném termínu  10.září. Předseda LK 

znovu apeloval na členy výboru v tom smyslu, že jeho představa není společné brigády 

výboru, ale více by prospělo, aby uspořádal a svolal každý člen výboru brigádu samostatně. 

A to i vzhledem k tomu , že členové jsou jejich generace a mají sobě blíž. Pomohli by 

předsedovi, který je na každé brigádě, tj 3x týdně a vše organizuje sám. Tato výzva 

předsedy zůstala bez odezvy členů výboru 

- Brigády na Radhošti probíhaly pravidelně  především úterky, čtvrtky a soboty. V případě 

požadavku členů ( místo soboty pátek) i v jiné dny. Brigády byly organizovány přes emaily, 

či osobní domluvou s předsedou 

- Předseda projednal s vedoucím cimbálovky Čechovci termín akce v dubnu 2020. Vzhledem 

k tomu, že termín 24.4.2020 mají obsazený, byl dohodnut termín 17.4.2020 v sále u 

Maléřů. 

  
  

2. Zajištění oslav 50.výročí uvedení vleku na Radhošti do provozu 

 

VV projednal organizační zajištění oslav 50. výročí od uvedení do provozu vleku na Radhošti 

Pod kaplí. Navázal na jednání minulé schůze. Úkol pozvání hostů byl splněn. Předseda  pozval 

členy, bafuńáře, závodníky,  sponzory i příznivce na oslavu, která se uskuteční na Radhošti 

v hotelu Radegast. Výbor rozhodl o uvolnění finanční částky na občerstvení ve výši max. 175,-

Kč na osobu dle prezenční listiny akce. Dále schválil zhotovení Pamětního listu účastníka 

v ceně do 25,-Kč/kus. Vzhledem k tomu, že návrh Pamětního list předsedy byl výborem 

zamítnut, byl pověřen připravením nového návrhu k tisku M.Parma.  Bližší rozděleni úkolů je 



 

uvedeno v organizačním zajištění akce, která je přílohou č.1 tohoto zápisu. 

 

3.  Rekonstrukce  zateplení západní stěny chaty  

 

Předseda LK předložil VV krátkou zprávu o stavu rekonstrukce. Zmínil, že časový 

harmonogram je zpožděn zhruba o měsíc.Vázne také výdřeva okolo oken  domluvena s R.Palou. 

Sdělil výboru, že k dokončení je nutné provést konečnou montáž obložení, dále montáž 

parapetů, bedna ,obklady oken, olištování ,nátěry a demontáž lešení. Vzhledem k tomu ,  že 

členové  výboru k podání nějakého návrhu na úspěšné dokončené akce mlčeli, byla další 

diskuze bezpředmětná . 

  

4. Informace o stavu pokladny 

 

Předseda seznámí VV se zprávou pokladníka o stavu pokladny LK. Zpráva je přílohou č 2. 

tohoto zápisu. 

 

5. Různé 

 

• Předseda informoval o pozvánce k VH ČUS Vsetín. VV pověřil účastí předsedu p. 

Vlastimila Blinku 

• Předseda informoval, že termín akce setkání s Čechovci se uskuteční 17.4.2020. 

Původně plánovaný termín 24.4. je obsazen. VV s touto změnou souhlasil 

 

 

     Další schůze VV proběhne   6.11.2019 v kavárně Alameda od 19:00 hod.  

     Dolní Bečva dne 2.10.2019 

     Zapsal:  Vl.Blinka 

 
                                 Mikuláš Parma..                                                       Vlastimil Blinka v.r. 

               Místopředseda LK Radhošť z.s.                              Předseda LK Radhošť z.s   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


