Závěrečná zpráva za rok
2019

Úvod - identifikace spolku

Název: HOROLEZCI Jeseník, z. s.
sídlo: Adolfovice 193, 790 01 Bělá pod Pradědem
IČO: 046084451
email: hojesenik@hojesenik.cz
telefon: 723 480 060
webové stránky: www.hojesenik.cz
forma hospodaření: Zapsaný spolek
statutární zástupce: David Migal, předseda

Počet členů v roce 2019
Děti do 15 let: 35
Mládež 15 - 20 let: 7
Ostatní: 52
Celkem členů: 94

k 31. 12. 2019

Pravidelná zájmová činnost spolku v roce 2019

Základy lezení na umělé stěně pro mládež
leden – květen a září – prosinec 2019

Kurz je určen pro děti od 10 let. Vyučují se zde základy vázání uzlů, jištění,
lezení jako druholezec, lezení jako prvolezec. Na tyto základní horolezecké
činnosti navazuje rozvoj schopností - pohyblivost, síla, koordinace a
vytrvalost. Zařazeny jsou také doplňkové sporty - gymnastika, sportovní
hry, posilování. Tímto kurzem projde ročně okolo 30 dětí.

Základní kurz na umělé stěně pro dospělé
únor – březen 2019

Kurz je určen pro osoby starší 18 let. Vyučují se zde základy vázání uzlů,
jištění, lezení jako druholezec, lezení jako prvolezec. Na tyto základní
horolezecké činnosti navazuje rozvoj techniky lezení a jsou zařazeny také
různé hry na prohloubení lezeckých dovedností. Tohoto kurzu se účastnilo
8 lezců.

Sportovní lezení mládeže
celoročně

Tréninky mládeže, která se účastní během roku závodních aktivit, probíhaly
celý rok. Během této doby navštěvovali nejen horolezeckou stěnu
v Jeseníku, ale účastnily se také soustředění na stěně v Praze, či skalních
soustředění v Rumunsku, Slovinsku a Polsku. Ze závodní činnosti můžeme
uvést účast na Českých pohárech mládeže v lezení na obtížnost (několik
medailových umístění), boulderingu a to v kategoriích A, B a U14. Mladí
lezci závodili také na Mistrovství České republiky. Během závodní sezóny
navštívili také několik regionálních závodů a finále Moravského poháru,
odkud si odvezli několik cenných kovů. Jeden z lezců se účastnil také Letní
Olympiády mládeže v Liberci.

Lezení na umělé stěně
leden – květen a září – prosinec 2019

Lezení probíhalo na horolezecké stěně na adrese:
Malá tělocvična Gymnázia Jeseník, Komenského 257/6, Jeseník
Sportovní hala Jeseník, Dukelská 1412/21, Jeseník
Otvírací doba:
Pondělí
Středa
Čtvrtek

18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
18:30 - 20:30

Tato aktivita je určena pro pokročilé lezce, pro které je díky tréninku na
umělé stěně mnohem snadnější pohybovat se v horách a ve skalních
terénech.

Akce spolku v roce 2019
Český pohár v boulderingu - Jeseník
2. – 3. března 2019

Jeseník byl o víkendu 2. a 3. března 2019 svědkem napínavých soubojů
našich nejlepších lezců na boulderingové stěně. Celkem 189 závodníků se
sjelo do Městské sportovní haly v Jeseníku v rámci 1. kola Rock Point
Českého poháru v boulderingu 2019 organizovaného Českým horolezeckým
svazem. Úspěch nakonec slavili Jakub Konečný v mužské kategorii a Eliška
Adamovská mezi ženami.

„Pro závodníky byly připraveny čtyři široké profily o různých sklonech, na
kterých zkušení stavěči pod vedením Viléma Chejna závodníkům připravili
opravdu vydatné a někdy i zapeklité krokové variace“, uvádí David Migal
předseda jesenického horolezeckého oddílu a ředitel závodu.
Sobotnímu finále, které se uskutečnilo v odpoledních hodinách, předcházely
neméně obtížné kvalifikace mužů i žen. Na sedmi bouldrech předváděli
závodníci běžecké, silové nebo dynamické kroky překonávající gravitaci. A
protože se do Jeseníku sjeli všichni ti, kdo se uchází o místo v národní
reprezentaci, bylo se opravdu na co dívat.

Odpolední finále potom prověřilo osm nejlepších žen a dvanáct mužů.
Předtím než se představili tito top závodníci a mohla začít sportovní
podívaná, navodila skupina Postrpoi atmosféru se svojí světelnou show.
Poté se na 4 závodních cestách předvedli všichni finalisté a vydali ze sebe
opravdu to nejlepší. Mezi ženami nebylo o vítězce rozhodnuto až do poslední
cesty, kde díky dosažení topu na méně pokusů zvítězila Eliška Adamovská.
Mezi muži si suverénně počínal Jakub Konečný, který jako jediný topoval
všechny finálové bouldery.
Na stupních vítězů se tedy v Jeseníku při 1. kole Rock Point Českém poháru
v boulderingu 2019 nakonec umístili první Jakub Konečný a Eliška
Adamovská. Druzí byli Martin Stráník a Eliška Bulenová a třetí Štěpán
Stráník a Lenka Slezáková.
Kromě dospělých kategorií bojovalo o své první body v tomto seriálu celkem
93 dětí v kategoriích U14 a dalších 27 mládežníků v kategorii B (14-15 let).
Vítězové jsou Adam Paar a Hania Nowak (U10), Jan Štípek a Malgorzata
Kurek (U12), Lukáš Mokroluský a Barbora Bernardová (U14), Adam
Adamovský a Markéta Janošová (B). Celkem se tedy celého víkendového
závodu účastnilo 189 závodníků. Samozřejmě v rámci závodu mužů a žen
se o svou účast v reprezentaci a své první body ucházeli také závodníci
kategorie A (16-17 let) a J (18-19 let). První místa obsadili Ondřej Slezák a
Eliška Bulenová (kategorie A), Jakub Skočdopole a Eliška Adamovská
(kategorie J).
Nyní se můžeme těšit na jistě neméně zajímavé 2. kolo celého seriálu, které
se uskuteční netradičně 16. a 17. března ve slovenské Žilině. I zde půjde o
nominace do reprezentačních týmů dospělých, juniorů i mládežnických
kategorií A a B.
Kompletní výsledky závodů naleznete na webu Českého horolezeckého
svazu.
Záznam streamu z finálových soubojů je k dispozici zde.
Zkrácený záznam uvede Česká televize na ČT Sport ve středu 6. 3. v 15:35
(Repríza 7. 3. v 4:45 a 13:30).
Akce proběhla za finanční podpory Rock Point, Makak, AIX, ATEX, Města
Jeseník, Olomouckého kraje a NATURFIT BIO..

Otvírání skal - Čertovy kameny
7. dubna 2019

Od roku 2015 se tato akce stala tradicí. Pravidelně se zde potkávají všechny
věkové kategorie lezců. Během dne se sejdou na skalách všichni aktivní
lezci poprvé v roce, aby společně zahájili lezeckou sezónu. Otvírání skal bylo
doprovázeno hrou pro mládež o získání klíče ke skalnímu zámku. Akce se
účastnilo okolo 28 členů spolku.

Băile Herculane (Rumunsko)
26. května – 2. června 2019

Jedna z největších lezeckých oblastí v Rumunsku nacházející se blízko
starobylých římských lázní Băile Herculane. Historie lezení zde sahá do 60
let 20. století. Nyní je v oblastí více než 600 sportovních cest. Této akce se
účastnilo 17 členů spolku a to jak dospělých tak mladých lezců a dalších 2
lidí, kteří nejsou členy spolku.

Český ráj – Hrubá skála
31. května - 3. června 2018

Hrubá skála je pro nás celkem vzdálená pískovcové oblasti v České
republice. Strávili jsme zde prodloužený víkend a nasbírali mnoho
zkušeností pro naše další lezecké akce. Celé akce se účastnilo více než 15
dospělích a dětí.

Polské Sokoliki – soustředění mládeže
10. – 14 července 2019

Každý potřebuje změnu, a proto jsme na letošní soustředění vyrazili do
polských Sokoliků. V podhůří Krkonoš jsme strávili celkem pět dní a opět
nejen lezením, ale samozřejmě hrami a poznáváním zdejších zajímavostí.
Celkem 15 mladých lezců vytvořilo dvě družstva a pustilo se do zápolení
ještě před odjezdem na místo. V letošním roce nebylo cílem vylézt žádnou
horu, ale dozvědět se o dané hoře co nejvíce informací. A proč? Horu, kterou
jsme zvolili, totiž zdolal jen jeden člověk. Cesta na ni je totiž zapovězena a
hora sama je posvátná pro několik asijských náboženství. Tou horou je
Kailas, vysoký 6 638 m n. m.

Lezení v Sokolikach je specifické svou obtížnosti. Leze se v puklinách,
spárách, oblinách, které doplňují malé lišty. Vše je celkem dobře zajištěné
a tak zde mohou mladí sportovci lézt na prvního. Díky tomu, že mládežníky
doplňovali také další lezci z našeho spolku, to na skalách sem tam vypadalo,
jako by je obsypali mravenci.
V odpočinkovém dnu nechyběla návštěva termálního bazénu v nedaleké
Jelení hoře. V deštivém počasí přišla teplá voda okolo 36 stupňů vhod.
Tobogány, klouzačky, vlny a divoká řeka vždy vylepší náladu.

Ačkoli nás déšť provázel polovinu pobytu, do skal jsme se vypravili i tak.
Našli jsme si převislé profily, kde bylo sucho a bouldrovali jsme, nebo se
učili techniku slaňování. Ostatní čas jsme využili pro hry, které měli
družstva posunout k výhře v soutěži. Doplňovali jsme je vědomostmi z
lezeckého prostředí, jako jsou třeba lanové techniky, uzlování... Výsledkem
celého snažení potom byla kniha o hoře, kterou si každé družstvo vyrobilo
ze získaných informací.
Útočištěm nám celou dobu byl Tábor Pod Krzywa a děkujeme Slawkovi za
super servis.
Celá akce se uskutečnila za finanční podpory Českého horolezeckého svazu
a Olomouckého kraje, kterým taktéž děkujeme.

Sport pro Jeseník
21. září 2019

Cílem této akce bylo přilákat děti a mládež ke sportu a ukázat jim, které
sporty jsou pro ně v regionu Jesenicka dostupné. Dále se zde dozvěděli, kdy
a kde se mohou do daného sportu sami zapojit a hlavně si ho mohli sami
vyzkoušet. K dispozici pro radu jim byli trenéři jednotlivých sportovních
klubů.

Akce byla doprovázena sportovním vícebojem, za který si každý mladý
sportovec odnesl medailí.
Za účasti 15 klubů a mnoha dětí bylo také slavnostně otevřeno nové hřiště
na Gymnáziu Jeseník.
Výčet klubů, které se účastnili akce: HOROLEZCI Jeseník – lezení, FBK
Jeseník – florbal, BK Jeseník – basketbal, Klub vodáků Jeseník - divoká
voda, Force team Jeseník – cyklistika, La Pirouette Jeseník - moderní
gymnastika, BUDO Jeseník - jiu-jitsu, Katate klub Jeseník – karate,
Tenisový klub Jeseník – tenis, Fenix Ski team - běžecké lyžování, SKI
Řetězárna - sjezdové lyžování, Capoeira, Paraklub Jeseník, Raft team H2O
Jeseník, TJ Jiskra Oddíl Saní.

Osp (Slovinsko) a Chorvatsko
1. - 8. listopadu 2019

Vyhlášená lezecká oblast u slovinské vísky Osp poskytuje všemožná
povyražení na vápenci. Navštívili jsme také chorvatské skály v okolí města
Buzet a Limského kanálu. Této akce se účastnilo 14 členů spolku a to jak
dospělých tak mladých lezců.

Jeseník Cup U14 – Finále Českého poháru mládeže U14
23. listopadu 2019

Do Jeseníku se sjeli závodníci ve sportovním lezení do 14 let, aby změřili
své síly v posledním závodě Českého poháru mládeže. Jesenická sportovní
hala totiž hostila jeden ze závodů celého seriálu s názvem Jeseník CUP
2019. Spolek HOROLEZCI Jeseník již několik let pořádá pravidelně tento
závod. V roce 2019 byl dokonce finálový, což znamená, že se do Jeseníku
sjeli opravdu ti nejlepší. O vítězství se popralo 105 dětí ve třech kategoriích
dívek i chlapců.

Adventní výlety
adventní neděle prosinec 2019

Během posledních neděl v roce 2019 jsme uspořádali výlety po jesenických
přírodních zajímavostech. Jednalo se o výstup na Šerák, výlet na Paprsek
za oblíbenými knedlíky, výlet na Borůvkovou horu a výstup na Králický
Sněžník. Těchto akcí se zúčastnilo okolo 30 členů spolku.

Navštívené horolezecké terény v roce 2019:
Skalní oblasti ČR:
Pískovcové oblasti:
Adršpach, Hruboskalsko, Labské údolí, Křížový vrch, Tisá, Ostrov, Bielatal
Nepískovcové oblasti:
Skály v okolí Jeseníku (Čertovy kameny, Píšťala, Princovy skály, Bleskovec, Bělá pod
Pradědem, Vrbno pod Pradědem, Ludvíkov…), Rabštejn, Kružberk, Vysočina
(Drátník)…

Skalní oblasti zahraničí:
Oblast:
Arco (Itálie), Höllental (Rakousko), Polská Jura (Polsko), Sokoliky (Polsko), Súlov
(Slovensko), Beljanica, Soko Grad Ljubovia, Valjevo (Srbsko), El Chorro (Španělsko)

Horské oblasti a více délkové lezení:
Pohoří

Věž

Cesta a výkon

Horolezec

Vysoké Tatry
zimní výstup

Lomnický štít

Téryho kuloár

Prášil +

Vysoké Tatry

Žabí koň

Východní Hřeben III

Najvárek, Pokorná

Volia Veža

Južné rebro III

Najvárek, Pokorná

Amptrax 6a

Braun +

Lluvia del asteroides 5c

Braun +

The Crag

Valentines Day 6a

Kubalák +

Sa Gubia

Puig de Sa Gubia

La Ley del deseo 5c

Najvárek, Pokorná

Rax

Höllental

Stadlwandplatte 5-

Gotthard, Najvárek

Paklenica

Anica Kuk

Velebitaški 6a+

Kubalák, Baďurová

Masoraški 5c

Kubalák, Baďurová

Leva Tržiška 6a+

Kubalák, Baďurová

El Chorro

Stup

Soutěžní lezení:
Kategorie U10
Mia Migalová

Celkové 4. místo Český pohár mládeže U14 - obtížnost
(nejlepší umístění 3. místo)
Celkové 4. místo Český pohár mládeže U14 - bouldering
(nejlepší umístění 2. místo)

Kategorie U12
Adéla Vaňková

Celkové 9. místo Český pohár mládeže U14 - obtížnost
(nejlepší umístění 6. místo)
Celkové 5. místo Český pohár mládeže U14 - bouldering
(nejlepší umístění 3. místo)

Kategorie U14
Matěj Braun

Celkové 5. místo Český pohár mládeže U14 - obtížnost
(nejlepší umístění 5. místo)
Celkové 11. místo Český pohár mládeže U14 - bouldering
(nejlepší umístění 7. místo)

Klára Kroupová

Celkově 14. místo Český pohár mládeže U14 - obtížnost
(nejlepší umístění 9. místo)
Celkové 15. místo Český pohár mládeže U14 - bouldering
(nejlepší umístění 9. místo)

Kategorie B
Ondřej Stránský

Celkově 27. místo Český pohár mládeže - obtížnost
(nejlepší umístění 15. místo)
Celkové 8. místo Český pohár mládeže - bouldering
(nejlepší umístění 6. místo)

Kategorie A
Johanka Vokalová

Celkově 10. místo Český pohár mládeže - obtížnost
(nejlepší umístění 1. místo)
Celkové 12. místo Český pohár mládeže - bouldering
(nejlepší umístění 9. místo)

Kategorie MUŽI
Martin Gotthard

36. místo Český pohár v boulderingu
(nejlepší umístění 18. místo)

Účetní uzávěrka HOROLEZCI Jeseník,
z. s. za rok 2019
Příjmy - dotace a dary za rok 2019
Dotace ČUS
Dotace OS ČUS
Dary Česká Ves
Dotace město Jeseník
Dotace Olomoucký kraj
Dotace MŠMT
Dotace Český horolezecký svaz
Dotace na údržbu

5 184,00 Kč
1 000,00 Kč
5 000,00 Kč
102 000,00 Kč
70 000,00 Kč
61 600,00 Kč
110 300,00 Kč
1 450,00 Kč

Příjmy celkem

356 534,00 Kč

Příjmy - vlastní zdroje 2019
Tržby z prodeje služeb – daňový (kurzovné)
Členské příspěvky ČHS
Členské příspěvky – akce
Vstupné na horolezeckou stěnu
Úhrada za oddílové oblečení
Spolkové členské příspěvky
Úroky - běžný účet
Reklama

9 000,00 Kč
3 600,00 Kč
5 670,00 Kč
42 300,00 Kč
43 249,00 Kč
33 680,00 Kč
98,44 Kč
7 000,00 Kč

Vlastní zdroje celkem

144 597,44 Kč

Příjmy - celkem vloženo do rozpočtu HOROLEZCI Jeseník 2019
Příjmy
Vlastní zdroje

356 534,00 Kč
144 597,44 Kč

Celkem vloženo do rozpočtu

501 131,44 Kč

Výdaje za rok 2019
Materiál na vybavení
Materiál na údržbu
Kancelářské potřeby
Materiál pro ocenění
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Poštovné
Pronájem lezecké stěny
Ubytování
Ostatní služby
Ostatní daně a poplatky, pojištění
Členské příspěvky ČHS
Poskytnuté členské příspěvky do ČUS

102 131,70 Kč
5 567,00 Kč
3 755,00 Kč
21 937,06 Kč
39 060,00 Kč
8 000,00 Kč
52,00 Kč
99 809,44 Kč
50 685,20 Kč
149 931,59 Kč
3 271,00 Kč
7 480,00 Kč
500,00 Kč

Výdaje celkem

492 179,99 Kč

Rozdíl příjmů a nákladů
8 951,45 Kč

Stav k 31. 12. 2019

Stavy na účtu a v pokladně k 31. 12. 2019:
Stav běžného účtu
Pokladna

330 549,32 Kč
41 426,00 Kč

Finanční prostředky celkem

371 975,32 Kč

Projekt - boulderingová stěna (vedený samostatně)
Počáteční stav k 1. 1. 2019
Úroky - bankovní účet

Finanční stav projektu k 31. 12. 2019

10 003,22 Kč
2,30 Kč

10 005,25 Kč

Děkujeme všem donorům, sponzorům
a partnerům za podporu.

Česká Ves

V Jeseníku dne 7. 2. 2020

David Migal
předseda spolku
HOROLEZCI Jeseník, z. s.

