
 

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

Doba konání: 3.7.2019 od 19:00 hod 

 
Svolavatel: předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s. 

Datum: 3.7.2019 

Zapsal:  Vlastimil Blinka 

Účastníci: Vlastimil Blinka st., Tomáš Jařina, , Jitka Závorková , Miki Parma 

                         Daniel Adamec, Daniel Paulus 

                         Omluven : Blinka Tomáš   

 

                          Program jednání 
 

1. Kontrola  plnění  úkolů                                                                                    

2. Informace o stavu kurtu                                                                                      

3. Zajištění Sběrného dvora 

4. Organizační zajištění brigád v roce 2019 

5. Různé 
          

1. Kontrola plnění úkolů 

 

Předseda LK zhodnotil plnění úkolů z minulé schůze: 

- Malování křídou proběhlo 7.6. za účasti cca 120 dětí ze ZŠ a MŠ, Akce se líbila 

- Vzhledem k předpokladu špatného počasí i říjnové oslavě 50.výročí lyžování v průseku na 

Radhošti předseda akci odvolal. 

- Brigáda na kurtu proběhla pouze za účasti předsedy a jeho syna. Předseda se rozhodl kurt 

č.2 rekonstruovat i třeba sám 

 

2. Zajištění údržby vleku  

 

VV projednal stav strojního zařízení vleku. Správci vleku pp.Adamec a Bblinka T. konstatovali, 

že technologie nepotřebuje žádných větších finančních prostředků. VV se shodl na potřebě 

rekonstrukce závěsů a pověřila předsedu k nákupu  ND dle požadavků čety, opravující 

teleskopy. 

 

3.  Rekonstrukce  obložení chaty – časový harmonogram   

 

Předseda LK předložil VV časový harmonogram zateplení západní stěny chaty. Časový 

harmonogram byl doplněn do Harmonogramu brigád LK pro rok 2019 a bude rozeslán všem 

členům ( doplněný harmonogram viz příloha č.1 tohoto zápisu). 

VV dále rozhodl, že zateplení se provede tzv. větranou fasádou se šířkou izolace 120 mm. 

VV pověřuje předsedu k nákupu potřebného materiálu  

Harmonogram je přílohou č.1 tohoto zápisu 

 

4. Různé 

 

• VV vzal na vědomí, že nezaplacením příspěvků bylo zrušeno členství R.Pálovi, Nikole  

Závorkové a Iloně Pernické.  . 

• Nákup dveří mezi lyžárnou a chodbou bude možno realizovat, zbudou-li finanční 

prostředky. ( cca 4.500,- Kč).  



 

• Předseda informoval o vyúčtování spotřeby el. energie i nově zvolených měsíčních 

plateb.  

• VV schválil nákup dárkového koše pro Jana Porubu, bývalého předsedu lyžařského 

oddílu a zakladatelem vleku na Radhošti, k jeho jubileu 85 let. Předání zajistí předseda 

spolu s J.Divínovou 

 

 

     Další schůze VV proběhne   7.8.2019 v kavárně Alameda od 19:00 hod.  

     Dolní Bečva dne 3.7.2019 

     Zapsal:  Vl.Blinka 

 
                                 Mikuláš Parma..                                                       Vlastimil Blinka v.r. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


