
Zápis 
z jednání Členské konference Horolezeckého klubu Ostaš 

konané dne 27. února 2015 v Polici nad Metují v hospůdce SOKOLOVNA 

 
začátek jednání: 17:00 
přítomni: dle prezenční listiny 
hosté:   Karel Škop, Jirka Prokop 
 

 
1) Na úvod předseda HKO Tomáš Hornych přivítal přítomné, a Ti ho pozdravili 

mohutným potleskem. V rámci úvodu vyzval místopředseda HKO Jiří Škop 
k přípitku za jeho čerstvě narozenou dceru, načež byl přípitek vykonán. 
 

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, volební, návrhové) 
5. Zpráva o činnosti HKO za rok 2015 
6. Zprávu o hospodaření HKO v roce 2015 
7. Návrh akcí na rok 2016 
8. Schválení nových stanov klubu 
9. Schválení změny zapojení Klubu do struktury ČHS 
10. Volby sboru revizorů 
11. Diskuze 
12. Návrh a schválení Usnesení 
13. Závěr 
 
Program členské konference byl všemi přítomnými přijat. 
 

3) Volba pracovního předsednictva  
a) vedoucím výroční členské konference byl zvolen Tomáš Hornych (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), 
Martin Hruška (člen komise), a to většinou přítomných, 2 se zdrželi; 
d) mandátová komise byla zvolena v tomto složení – Jaroslav Ulvr (předseda), 
Kateřina Sadílková (člen komise) většinou přítomných s tím, že se 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 2015. 
 

6) Hospodář přednesl zprávu o hospodaření klubu v roce 2015. 
 

7) Předseda přednesl návrh akcí na rok 2016 s tím, že vyzval k tomu, aby 
pozměňující návrhy zazněly v rámci diskuse. 
 

8) V dalším bodě byl projednán návrh nových stanov klubu. Místopředseda drobně 
okomentoval poslední kosmetické změny, které byly do textu zapracovány na 
základě připomínek členů klubu těsně před konání členské konference. V rámci 
diskuse dále zaznělo: 
 
 Koutský: Jestli je to stejný návrh, jaký byl rozeslán, nemám s ním problém a 

pojďme to odhlasovat. 
 Axman: Jsou-li v návrhu stanov zapracovány všechny moje návrhy z doby, 

kdy jsem byl předsedou (pozn. návrhy zazněly na památné schůzi v Krčmě), 
jsem pro a pojďme hlasovat!  

 Z pléna zaznělo: Být zeman je hovno! Lepší je kníže! 
 
21 pro, proti 0, zdrželi 2 
 

9) Projednání změny zapojení HKO do struktury ČHS 
 Předseda přednesl současný stav, kdy vedle právního subjektu 

Horolezeckého klubu Ostaš, je ve struktuře evidován Horolezecký klub Ostaš 
bez právní subjektivity, který by měl být de facto organizační složkou svazu, 
evidovanou pod evidenčním číslem 116, přičemž jeho hierarchie (pouze 
předseda a výbor) by měly odpovídat struktuře dle stanov ČHS a nikoliv 
struktuře dle našich stanov. Současně pak popsal stav možný, kdy podle 
nových stanov ČHS by bylo možné začlenit do struktur ČHS celý právní 
subjekt HKO jako svébytnou právnickou osobu. Podle starého modelu pak 
mohli být členem ČHS jen Ti, kdo si zaplatili členský příspěvek ČHS, podle 
nového modelu by členský příspěvek platil náš Klub, ale členy ČHS by byli již 
automaticky všichni členové HKO. 

 Axman (notně podroušen z odpolední zabíjačky na myslivecké chalupě): Já 
v tom nevidím žádnou výhodu, jen problémy. Nesouhlasím. 



 Místopředseda znovu vysvětlil princip členství právnických osob v ČHS, a 
jednoznačně potvrdil výhody nového modelu a zdůraznil nevýhodu v duplicitě 
a neplnění povinnosti v případě modelu starého. Postavil se jednoznačně za 
předsedu a ostře smýkl pohledem po Pavlu Axmanovi.  

 Axman (zasažen účinky úvodního přípitkového rumu): Nojo, to je všechno 
hezký, co tady říkáš. Já v tom nevidím žádnou výhodu, jen problémy. 
Nesouhlasím. 

 Místopředseda se pokusil o dost důrazněji vysvětlit principy a výhody nového 
začlenění HKO do ČHS. 

 Axman: Pořád v tom nevidím žádnou výhodu, jsou to jen problémy. 
Nesouhlasím. 

 Z pléna zazněly návrhy na vyloučení Pavla Axmana z členské konference, a 
z klubu, jakož i návrh, aby byl Pavel Axman do budoucna maskotem klubu 
(všechny návrhy byli zamítnuty návrhovou komisí jako návrhy mimo 
pravomoc Členské konference) 

 Vedoucí členské konference následně ukončil diskusi pro její 
nekonstruktivnost a vyzval k hlasování. 

 
Pro 16, Proti 1, zdržel 4 
 

10) Proběhly volby sboru revizorů. 
 
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 sboru revizorů přijaty veřejnou volbou. 
 
Volba předsedy: novým předsedou sboru revizorů byl navržen Tomáš Thér. 
Volba členů sboru revizorů: za členy byli navrženi: Tomáš Hůlka, Jiří Seifert. 
 
Protinávrh Martina Hrušky: 
Předseda – Dušan Hejl. Členové – Tomáš Hůlka, Tomáš Thér. 
 
Další návrh z pléna nezazněl. Bylo přistoupeno k hlasování o vzneseném 
protinávrhu. 
 
Pro 8, Proti 5, zdržel 8 PROTINÁVRH NEBYL PŘIJAT!!! 
 
Následně hlasováno o původním návrhu. 
Pro 16, Proti 1, zdržel 4 
 

11) Proběhla tradičně plodná diskuse, v rámci níž byla přítomnými diskutována 
zejména tato témata: 
 



a. Členské příspěvky 
Předseda navrhl členské příspěvky pro rok 2016 ve výši 200,- Kč/osoba (v 
případě dospělých) a 100 Kč (v případě členů do 18-ti let). Navrhl, aby 
Členská konference zároveň vzala na vědomí výši příspěvků ČHS a ČOS. Na 
závěr navrhl, aby členské příspěvky byli zaplaceny nejpozději do 31. 3. 2016. 

 
b. Oprava dopadiště 

Předseda seznámil přítomné s přidělením grantu Města Police nad Metují ve 
výši 30000,-Kč na opravu dopadiště a údržbu jistících bodů na stěně. Navrhl 
tedy toto zařadit do akcí klubu. Dále navrhl, aby o způsobu a výši nákladů 
rozhodl výbor. Na dotazy odpověděl, že předpokládaná výše této akce bude 
50000,-Kč. 
 

c. Klubový zájezd 
Členská konference byla informována, že zájezd se uskuteční na začátku 
července do Tisé. Ubytování je zajištěno. Návrhy na jiný termín byly 
odmítnuty.   

 
 

12) Členská konference přijala závěrečné usnesení (19 pro, 0 proti, 2 se zdrželi). 
 
Jednání ČK bylo ukončeno ve 19:35 hod.  Zapsal: Jiří Heřman Škop 


