
Zápis 
Členské konference Horolezeckého klubu Ostaš Police nad Metují 

konané dne 16. února 2013 v Polici nad Metují v hospůdce SOKOLOVNA 

 
začátek jednání: 17:00 
přítomni: dle prezenční listiny 
hosté:   Zombovi, kluci Lokvencovi, náčelník Broněk 
 

 
1) Na úvod předseda HKO přivítal přítomné. 

 
2) Předseda předložil plénu ke schválení program členské konference. 

K předloženému návrhu nebyl vznesen žádný návrh na doplnění. 
 
Program: 
 
1. Zahájení členské konference 
2. Schválení programu schůze 
3. Volba pracovního předsednictva 
4. Volba komisí (mandátové, volební, návrhové) 
5. Zpráva o činnosti HKO za rok 2012 
6. Zprávu o hospodaření HKO v roce 2012 
7. Návrh akcí na rok 2013 
8. Volby předsedy a výboru klubu 
9. Diskuze 
10. Návrh a schválení Usnesení 
11. Závěr 
 
Program členské konference byl všemi přítomnými přijat. 
 

3) Volba pracovního předsednictva  
a) vedoucím výroční členské konference byl zvolen Michal Stuchlík (většinou 
přítomných; 1 se zdržel); 
b) zapisovatelem výroční členské konference byl zvolen Jiří Škop (většinou 
přítomných; 1 se zdržel); 
c) volební komise byla zvolena v tomto složení – Pavel Axman (předseda 
komise), Jirka Fulka (člen komise), a to většinou přítomných, 2 se zdrželi; 
d) mandátová komise byla zvolena v tomto složení – Jaroslav Ulvr (předseda), 
Karel Nováček (člen komise) většinou přítomných s tím, že 3 zdrželi; 
d) návrhová komise byla zvolena v tomto složení – Marek Lacina (předseda 
komise), Jiří Škop (člen komise a levná pracovní administrativní síla), a to 
většinou přítomných. 



 
4) Po volbě Pracovního předsednictva na výzvu vedoucího schůze oznámil 

předseda mandátové komise, že Členská konference je usnášeníschopná a 
všechna proběhnuvší hlasování jsou platná 
 

5) Předseda klubu přednesl zprávu o činnosti klubu za rok 2012. 
 

6) Hospodář přednesl zprávu o hospodaření klubu v roce 2012. 
 

7) Předseda přednesl návrh akcí na rok 2013 s tím, že vyzval k tomu, aby 
pozměňující návrhy zazněly v rámci diskuse. 
 

8) Proběhly volby předsedy klubu a výboru. 
 
V rámci voleb na úvod seznámil předseda klubu přítomné s volebním řádem 
předsedy a výboru. K volebním řádům nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Následně byly volební řády pro volbu předsedy a výboru přijaty veřejnou volbou. 
Volební komise rozdala hlasovací lístky. Následně byly přítomným hlasovací lístky 
upraveny a vloženy do urny. Po té proběhlo sčítání hlasů, přičemž následně 
předseda volební komise vyhlásil výsledky voleb. 
 
Volba předsedy: v prvním kole byl novým předsedou zvolen Pavel Axman. 
 
Výbor:  
V prvním kole (většinou přítomných) byli do výboru zvoleni: Jiří Koutský, Tomáš 
Hornych, Karel Nováček, Michal Stuchlík, Jiří Škop, Marek Lacina. 
Ve druhém kole (veřejnou volbou) byli za členy výboru zvoleni kandidáti, kteří 
v prvém kole obdrželi méně hlasů, než nadpolovičním většinu, a to: Adolf Kadlec, 
Jaroslav Ulvr. 
V rámci voleb pak ještě bylo hlasováno o náhradnicích pro případ, že by zvolený 
člen výboru byl výborem zvolen do předsednictva, nebo se výkonu mandátu vzdal 
z jiných důvodů. Náhradníky byli z okruhu kandidátů do výboru zvoleni: Kateřina 
Sadílková, Lukáš Koutský a Dan Drechsel, který se okamžitě pozice náhradníka 
vzdal.  
Členská konference se dále usnesla na tom, že nebude volit další náhradníky, 
nicméně pro forma bylo volební komisí oznámeno, kteří další členové obdrželi 
v rámci voleb do výboru hlas(y). Hlasy obdrželi Jiří Fulka, Dušan Hejl, Helena 
Koutská, Jiří Seifert, Milan Moravec a Milan Pasker. 
 

9) Nový předseda klubu navrhnul výboru klubu členy předsednictva: 
místopředseda: Jiří Škop 
hospodář: Jaroslav Ulvr 
tajemník: Milan Karpf 



Návrh předsedy byl novým výborem jednomyslně přijat, přičemž na místa členů 
výboru, kteří byli zvoleni do předsednictva, byli dosazeni zvolení náhradníci. 
 

10) Po konstituování předsednictva klubu bude výbor klubu pracovat ve složení: 
Jiří Koutský, Tomáš Hornych, Karel Nováček, Michal Stuchlík, Marek Lacina, 
Adolf Kadlec, Kateřina Sadílková  
Náhradníkem pro výkon člena výboru: Lukáš Koutský. 
 

11) Proběhla plodná diskuse, v rámci níž zaznělo: 
 
A) Boulderová stěna 
Kája Nováček: 

- předkládám členské konferenci vypracovaný návrh stavby boulderovky na 
galerii sokolovny. Stavbu bychom provedli svépomocí. Financování by mohlo 
probíhat penězi z našeho účtu, případně z grantů (město, kraj), přičemž 
s ohledem na výsledky zprávy o hospodaření máme i něco je na účtu. Takže to 
určitě nějak zboucháme. Bouledrovku by bylo možné navštěvovat téměř 
kdykoliv, bez ohledu na provoz sokolovny. Nákladově odhaduji stavbu na cca 
45.000 Kč bez DPH, přičemž část materiálu máme. Je tedy otázkou, zda do 
toho peníze vrazit, a zda do toho jít. Další otázkou je názor TJ Sokol Police nad 
Metují, zda nám galerii (a zejména volnou zeď, která dosud nemá využití) dá 
k dispozici. 

Jirka Prťka Koutský: 
Klíčový je tady dnes rozhodnout, zda do toho jít, nebo ne, a pak musíme 
pověřit někoho jednáním se sokolem. Náš zástupce pro jednání se Sokolem 
bych neměl být já, neboť to pak nepostavíme. Pak je taky důležitý zvolit si 
styčného člověka, který to bude mít na triko, a kdo bude dohlížet na to, že se to 
bude stavět, a jak se to bude stavět. 

Kája Nováček: 
Nebráním se vedení akce, důležité bude jednání s TJ Sokol sokolem. 

 
Pak nastalo mlčení… které prolomil nově zvolený místopředseda, který výše 
uvedené zformuloval do návrhu a zařadil do návrhu usnesení. 
 
B) Záloha za ubytování na klubovém zájezdu 
Pavel Axman:  

Zaplatí HKO zálohu za ubytování v pensionu v rámci akce „Výlet do skalní 
oblasti? 

Michal Stuchlík:  
Nesouhlasím. Ať si zálohu každý zaplatí sám, pokud chci jet, tak už to vím teď. 
Zároveň odpadne problém s nenaplněním zájezdu. 

Marek Lacina:  



Co když nikdo nepojede? Bude se záloha vracet nebo klubové peníze 
propadnou provozovateli? 

Jirka Škop:  
Já bych nechal rozhodnutí na výboru. Dejme výboru mandát, ať o této věci 
jedná, a nový předseda rychle svolá schůzi výboru, kde se to projedná na 
menším fóru. Je to klasická operativa klubu, a tady každý kdo sedíme, máme 
na věc nějaký názor a to se ničeho nedobereme. V závěru svého vystoupení 
zformulovat tento návrh do návrhu usnesení. 

 
C) Členské příspěvky 
Michal Stuchlík: 

- navrhl výši členských příspěvků na rok 2013 ve stejné výši jako v r. 2012, tj. 
100,- Kč. Zároveň navrhl členské konferenci, aby vzala na vědomí výši 
příspěvků Českého horolezeckého svazu a České obce sokolské. Závěrem 
navrhl, aby členské příspěvky byly zaplaceny nejpozději do 31. 3. 2013. 

Jirka Škop: 
Dále upřesnil, že členové HKO musí s ohledem na vazbu na TJ Sokol musí 
povinně uhradit členský příspěvek HKO a ČOS. Členství v ČHS je nyní pouze 
dobrovolné, a příspěvek hradí pouze ten, kdo tam chce být členem, pro naše 
členy to není povinnost. Lezení ve skalách není limitováno členstvím ČHS, 
nicméně ČHS investuje nemalé prostředky do výměny jištění, jakož i do údržby 
přístupových cest a chodníků. Členové ČHS pak mají slevy na ubytování na 
tatranských chatách (některých), přičemž zároveň mají členové ČHS možnost 
nákupu zlevněného oblečení (slevové akce pro ČHS, HUDY, apod.). Je tedy 
na každém, zda v ČHS bude nebo ne, přičemž jak členství, tak nečlenství 
v ČHS má své výhody i nevýhody, nicméně, přinejmenším výměna jištění by 
mohla zajímat každého z nás. 

 
D) Pořízení klubových triček 
Tomáš Hornych, Katka Sadílková:  

Navrhujeme pořízení klubových triček, které by mohlo pomoci reprezentaci 
klubu na akcích, či závodech, a pomohlo by i větší identifikaci členů klubu 
s naším klubem. 

Michal Stuchlík:  
Souhlasím s tím, aby bylo zformulováno do návrhu usnesení, přičemž doplňuji 
podmínku, aby si náklady na výrobu trika zaplatil každý člen sám. 

 
Ke zformulovaným podaným návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy, o 
kterých by muselo být přednostně hlasováno. 

 
12) Členská konference přijala závěrečné usnesení. 

 
Jednání OVK bylo ukončeno ve 20:35 hod.  Zapsal: Jiří Heřman Škop 


