
 
 

Zápis 
z jednání Členské konference Horolezeckého klubu Ostaš 

konané dne 22. února 2019 v Polici nad Metují v restauraci SOKOLOVNA 

 
začátek jednání: 18:00 
přítomni: dle prezenční listiny 
hosté:   - 
 

 
1) Na úvod předseda HKO Tomáš Hornych přivítal přítomné. 

 
2) Předseda předložil plénu ke schválení program jednání 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, návrhové) 
5. Zpráva o činnosti HKO za rok 2018 
6. Zprávu o hospodaření HKO v roce 2018 
7. Návrh akcí na rok 2019 
8. Diskuze 
9. Návrh a schválení Usnesení 
10. Závěr 
 
Program členské konference byl všemi přítomnými přijat. 
31 PRO, 0 Proti, 0 se zdržel 
 

3) Volba pracovního předsednictva  
a) vedoucím výroční členské konference byl zvolen Tomáš Hornych (31 pro; 0 
proti, 0 se zdržel); 
b) zapisovatelem výroční členské konference byl zvolen Jiří Škop (31 pro; 0 
Proti, 0 se zdržel); 
c) mandátová komise byla zvolena v tomto složení – Jaroslav Ulvr (předseda), 
Kateřina Sadílková (člen komise) (31 pro, 0 proti, 0 se zdrželi); 
d) návrhová komise byla zvolena v tomto složení – Michal Stuchlík (předseda 
komise), Jiří Škop (člen komise a levná pracovní administrativní síla) (31 pro, 0 
proti, 0 se zdrželi) 



 
 

 

4) Po volbě Pracovního předsednictva na výzvu vedoucího schůze oznámil 
předseda mandátové komise, že Členská konference je usnášeníschopná a 
všechna proběhnuvší hlasování budou platná. Přítomno je 31 ze 49 členů klubu. 

5) Předseda klubu přednesl zprávu o činnosti klubu za rok 2018. Zprávu doplnil 
Bonati o detaily závodu O krále Ostaše a výsledky závodu Tajfunky, který už léta 
nepořádáme, kvůli prudičům ze zeleného údolí. 

6) Hospodář přednesl zprávu o hospodaření klubu v roce 2018. 

7) Předseda přednesl návrh akcí na rok 2019 s tím, že vyzval k tomu, aby 
pozměňující návrhy zazněly v rámci diskuse. 

8) Předseda sboru revizorů D. Hejl přednesl zprávu sboru revizorů o proběhnuvší 
kontrole hospodaření klubu. 

9) Proběhla tradičně plodná diskuse, v rámci níž byla přítomnými diskutována 
zejména tato témata: 
 
a. Členské příspěvky 

Předseda navrhl členské příspěvky pro rok 2019 ve výši 200,- Kč/osoba (v 
případě dospělých) a 100 Kč (v případě členů do 18 let). 

Jiné návrhy nezazněly. 

Dále Členská konference vzala na vědomí výši příspěvků ČHS a ČOS.  

Na závěr předseda navrhl, aby členské příspěvky byly zaplaceny nejpozději 
do 28. 2. 2019. K termínu splatnosti podal protinávrh místopředseda klubu 
s tím, že tento protinávrh nebyl přes jeho vnitřní logiku kupodivu přijat. 

 
b. Služby na stěně 

Honza Lokvenc vyzval další členy k zajištění služeb na stěně, s tím že sami 
členové klubu nejsou v tomto směru dostatečně aktivní. Upozornil, že je třeba 
zajistit služby na stěně, jinak hrozí uzavírání stěny. Bohužel v tomto směru 
neformuloval žádné usnesení, přesto bylo na místě přislíbeno, že této 
problematice bude v následujícím období věnována zvýšená pozornost jak ze 
strany výkonného výboru klubu, tak ze strany předsedy. 
 

c. Dětský lezecký kroužek 
Předseda upozornil na personální krizi ze stran dětského lezeckého kroužku. 
Bez dalších lidí, kteří se zapojí do vedení kroužku, není možné přibrat další 
členy. Předseda apeloval na členy, aby se snažili zapojit i do této činnosti. 
 



 
 

d. Knihovna 
Předseda navrhl investice do knihovny formou zastropování ročních nákladu 
na pořízení horolezecké literatury (map, průvodců, metodik) např. ve výši 5000 
Kč ročně. Návrh byl zanesen do návrhu usnesení. 
 

e. Přístavba stěny a úprava boulderovky 

Předseda vystoupil s návrhem na další přístavbu umělé stěny, přičemž navrhl 
řešit přístavbu formou kolmějších profilů pro méně výkonné lezce. 

V rámci diskuse se přihlásil J. Koutský, který oponoval proti tomuto záměru 
s tím, že lepší by bylo investovat do boulderovky /nové chyty, profi stavěč, 
který postaví dobré cesty/, přičemž zdůraznil, že když stoupne kvalita 
bouledrovky, nebude třeba zvyšovat kapacitu stěny. 

Gloser oponoval, že je rozhodně potřeba postavit profily po sloupech, nejen 
pro zvýšení kapacity stěny, ale i pro umožnění lezení méně výkonným lezcům, 
kteří lezení v převislých profilech nezvládnou, ale lezení na stěně tak pro ně 
není přitažlivé, čímž logicky klesají možné příjmy ze stěny.  

Následovala bouřlivá diskuse nad stěnou a systémem projednání úprav a 
dostavby stěny, kdy se po chvíli zdálo, že chodíme v názorovém kruhu. 

L. Jenka zpochybnil smysl rozšiřování bouledrovky. Jako vhodnější vidí 
investici do stavby profilů, který nejsou stropový. Takové rozšíření vnímá jako 
logické s ohledem na klesající výkonnost starších lezců. Závěrem svého 
vystoupení doporučil investovat do zakoupení chytů na stěnu, včetně 
dokoupení chytů na boulderovku. 

P. Axman vystoupil s tím, že je třeba to projednat s TJ SOKOL a výstavbu 
zadat firmě, neb sami nejsme schopni brigádně výstavbu zajistit. 

Velice zajímavý příspěvek v diskusi měl Marek Lacina (po skončení jednání 
byl hodnocen jako nejlepší příspěvek v diskusi vůbec), bohužel, díky určité 
dočasné demenci zapisovatele způsobené požíváním alkoholických nápojů, 
nebyl příspěvek zaznamenán (zapisovatel se tímto Markovi omlouvá a 
doporučuje pro příště použít zvukový záznam diskuse). Vesměs ale zdůraznil, 
že povídat si můžeme, co chceme, ale že je třeba přistoupit k rozhodnutí, zda 
investice do boulderovky nebo stěny… 

Místopředseda odcitoval loňské usnesení členské konference o dostavbě 
stěny s tím, že pokud nebude odsouhlasena investice do boulderovky, je další 
duplicitní hlasování o dostavbě stěny zbytečné, neboť nesplněné usnesení 
členské konference z roku 2018 je stále platné a pro orgány klubu závazné. 



 
 

V rámci diskuse J. Ulvr navrhl prodat staré chyty na internetu. V rámci diskuse 
byl tento návrh korigován a předložen k hlasování. 

O. Hauschke navrhl zadat postavení cest na stěně externistovi, aby to bylo 
rychlejší, a nemuseli to stavět lidi z klubu, neb po závodech trvá dlouho, než je 
stěnu možné znovuotevřít veřejnosti. 

Na závěr diskuse ke stěně ještě nadnesl J. Lokvenc otázku, zda NOVOROČNÍ 
OPEN pořádat nadále, a zda se třeba nesoustředit pouze na dětské lezecké 
závody? Sporná je vlastní efektivita přípravy cest pro Open, následně pro 
dětské závody. Rozhodnutím byl v rámci usnesení členské konference 
pověřen výkonný výbor klubu. 

Současně byla ještě otevřena otázka výše vstupného, přičemž přítomní se 
shodli na jeho zvýšení. 
  

f. Soustředění v pivovaru  
V rámci stupňujících se kuloárních diskusí byl plénu opětovně předložen návrh 
na uspořádání exkurse v některém regionálním pivovaru. S ohledem na dobré 
výsledky akce z roku 2018 již nebylo pochyb o tom, že akce bude opět 
konána, jen nenastala shoda na pivovaru, který by bylo vhodné navštívit. 
Výkonný výbor byl v tomto směru pověřen prověřením zájmu členů klubu. 
 

g. Oslavy 70. Založení lezeckého spolku na Policku 
Předseda upozornil na 7O. výročí založení lezeckého spolku na Policku, jehož 
je HKO nástupnickou organizací. V souvislosti s tím bylo přítomnými 
odsouhlaseno uspořádání tradičních výročních oslav. 

 
10) Na závěr jednání Členská konference absolutní většinou přítomných přijala 

závěrečné usnesení. 
 

Zapsal: Jiří Heřman Škop 


