
Zápis 
z jednání Členské konference Horolezeckého klubu Ostaš 

konané dne 21. února 2015 v Polici nad Metují v hospůdce SOKOLOVNA 

 
začátek jednání: 17:00 
přítomni: dle prezenční listiny 
hosté:   Hans Rutar a malí Hornyši 
 

 
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 2014 
6. Zprávu o hospodaření HKO v roce 2014 
7. Návrh akcí na rok 2015 
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 Pavel Axman (většinou 
přítomných; 1 proti, 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 – Milan Karpf (předseda komise), 
Tomáš Hornych (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 2 zdrželi; 
d) návrhová komise byla zvolena v tomto složení – Michal Stuchlík (předseda 
komise), Jiří Škop (člen komise a levná pracovní administrativní síla), a to všemi 
přítomnými. 
 



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

5) Předseda klubu přednesl zprávu o činnosti klubu za rok 2014. 
 

6) Hospodář přednesl zprávu o hospodaření klubu v roce 2014. 
 

7) Předseda přednesl návrh akcí na rok 2015 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 volební komise 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. Poté byly přítomnými hlasovací lístky 
upraveny a vloženy do urny. Následovalo sčítání hlasů, přičemž následně 
předseda volební komise vyhlásil výsledky voleb. 
 
Volba předsedy: v prvním kole byl novým předsedou zvolen Tomáš Hornych. 
 
Výbor:  
V prvním kole (většinou přítomných) byli do výboru zvoleni: Jiří Koutský, Karel 
Nováček, Jiří Škop, Pavel Axman. 
Ve druhém kole (veřejnou volbou) byli za členy výboru zvoleni kandidáti, kteří 
v prvém kole obdrželi méně hlasů, než nadpolovičním většinu, a to: 
Káťa Sadílková (v první kole obdržela: 11) 
Michal Stuchlík (11) 
Pavel Lokvenc (11) 
 
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: 
Jan Lokvenc (10) 
Adolf Kadlec (10) 
Marek Lacina (8) 
Milan Karpf (7) 
Jaroslav Ulvr (6) 
 

9) Nový předseda klubu oznámil, že volbu předsednictva předloží výboru 
klubu na jeho prvním jednání po členské konferenci. 
 



 
10) Proběhla plodná diskuse, v rámci níž byla přítomnými diskutována zejména tato 

témata: 
 
a. Boulderová stěna 
Pavel Axman – informoval, že s TJ SOKOL je realizace boulderovky je 

domluvena. Po složitém vyjednávání se podařilo otevřít cestu ke stavbě. 
Odhad nákladů na stavbu boulderovky je 120 tis. Kč. Na malé galerii bude 
zřízena příčka, a vznikne tak nové klubovna. Náklady na tuto příčku jsou 
odhadnuty na cca 45 tis. Kč. Příčku na galerce zaplatí min. z poloviny TJ 
Sokol (v případě dobrého vývoje financí v letošním orce je možné, že TJ 
Sokol zaplatí celé). 

Jirka Koutský – navrhuji zabudovat do příčky nosnou konstrukci pro případnou 
přístavbu stěny. 

Michal Stuchlík – navrhuji, stejně jako v minulosti, omezit realizi stěny nějakou 
částkou, abychom se nedostali do dluhů. Navrhuji odsouhlasit nákladový 
strop akce na 140 tis. Kč. 

 
b. Členské příspěvky 
Honza Lokvenc – mohla by se otevřít možnost placení příspěvků v hotovosti, 

např. na stěně? Navrhuji čestným členem klubu pana Ficence: 
Jirka Škop – Podle mne je placení v hotovosti možné. Je důležité vést evidenci, 

aby hospodář věděl, kdo zaplatil. Podle stanov čestné členy navrhuje 
předsednictvo ke schválení výboru. Čestný člen musí s čestným členstvím 
vyslovit souhlas. Návrh bude předán novému předsednictvu ke zvážení. 

Pavel Axman – navrhuji členské příspěvky HKO ve stejné výši jako v roce 2014. 
Oznamuji, že členské příspěvky ČOS činí pro letošní rok 500 Kč, a příspěvky 
pro členy ČHS 400 Kč. 

Tomáš Hornych – upozornil na možnost proplacení příspěvků do 500 Kč přes 
zdravotní pojišťovny. Zatím zejména VZP, kdo je u ní pojištěn a doloží, že 
platí za pohybovou aktivitu, dostane peníze proplaceny. 

Jirka Koutský – pokud je tomu skutečně tak, navrhuji zvýšení členských příspěvků 
o 100 Kč v případě dospělých a na 100 Kč v případě členů do 18-ti let. 

 
 
c. Pořízení klubových triček 
Pavel Axman – příprava probíhá. Ve výrobě jsou již prototypy. V prvním pololetí 

by mělo být dotaženo. 
 

d. Výjezd do skalní oblasti 
Máňa Hornychová – nemohl by být zájezd do skalní oblasti v jiném termínu? 



Michal Stuchlík – tento termín není striktně dán. Vždy ho stanoví výbor s ohledem 
na požadavky členů, kteří se akce účastní. S ohledem na tradici je již řadu let 
vybírán termín navazující na státní svátky v úvodu července. 

 
11) Členská konference přijala závěrečné usnesení. 

 
Jednání ČK bylo ukončeno ve 20:45 hod.  Zapsal: Jiří Heřman Škop 


