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květen – prosinec 2012 
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Agenda 

 

•  Sponzoři - materiál 

•  Sponzoři - finance 

•  Stav účtu, finanční soběstačnost, doklady  

•  Činnost, akce 

•  Plány do budoucna 
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Sponzoři - materiál 

Lékárna Rubus:  Lékárnička + vybavení 

Pemi Outdoor:   6 pár lezeček 

   2 dětské sedáky  

Ocún:    3 dětské sedáky 

Freesport:  cca 30ks chytů MAKAK 

Saltic:   17 párů lezeček 

Miger:   50ks permanentek nového designu 

   Tisk plakátů na VAMOS 

Singing Rock:  9 dětských sedáků 

A Muerte:  Finger board 

   Profily pro boulderové závody VAMOS! 

Rožnovský hospodář: Imbusové šrouby a další spotřební materiál 

SVČ:   Slackline 

Pavel Solanský:  Viz dlouhý seznam v samostatné příloze 
    

DÍKY!!! 
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Sponzoři - finance 

Robe Lighting:  10 000 Kč 

Retigo:   4 000 Kč 

DEZA:  5 000 Kč 

 
    

DÍKY!!! 
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Účet, formální záležitosti (1) 
Zřízen transparentní účet (zdarma Fio banka): 2800275917 

  

11/23/2012 5 

https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2800275917


Účet, formální záležitosti (2) 

•  Vytvořen a zveřejněn Provozní řád 

•  Zřízena Účetní kniha 

•  Řádně vedeny Smlouvy se všemi sponzory 

•  Bude podáno daňové přiznání za rok 2012 

•  V prosinci 2012 bude splacen nájem škole podle platné smlouvy 

    

11/23/2012 6 



Činnost, akce 

•  Stěna převzata novým provozovatelem HK Rožnov pod Radhoštěm k 1.6.2012. 

•  Zřízen FB profil: http://www.facebook.com/HorolezeckaStenaRoznovPodRadhostem 

•  Získán certifikovaný instruktor (David Piska), náklady pokryty z vlastních zdrojů 

•  Založen dětský kroužek ve spolupráci se SVČ, vede David Piska a Hanka Onderková 

ve spolupráci s Michalem Šulganem ze SVČ 

•  2x Den otevřených dveří ve spolupráci se SVČ (2.10. a 24.10.) 

•  Geocaching event 11.11.2012, viz FB profil 

•  Organizace série 3 boulderových závodů VAMOS (Valašská boulderová tour) ve 

spolupráci s oddíly ve Valašském Meziříčí a Novém Jičíně 

•  Publikační činnost (místní týdeník 5+2, zprávy o akcích na stěně) 

•  Údržba stěny a zajištění dozoru zdarma (členská základna) 

•  Výborná spolupráce s vedením školy 

 

•  Nepříjemnost: Předvolání na MÚ na základě stížnosti jednoho občana 
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http://www.facebook.com/HorolezeckaStenaRoznovPodRadhostem


Plány do budoucna 

Žádosti o granty tak, aby plány byly realizovatelné bez 

finanční zátěže pro školu 

 

Vybudování bezpečného doskočiště, které odpovídá 

současným nárokům na bezpečnost 

 

Tréninková umělá spára 

 

Rozšíření středové části stěny 

 

OrganizaceValašského Pavúka 
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