Závěrečná zpráva za rok 2015

Úvod - identifikace oddílu

Název: Horolezecký oddíl Jeseník
Sídlo: Adolfovice 193, 790 01 Bělá pod Pradědem
IČO: 64988341
DIČ: CZ64988341
email: david_migal@centrum.cz
Telefon. 723 480 060
Webové stránky: www.hojesenik.cz
Forma hospodaření: Přidružený spolek
Statutární zástupce: David Migal, předseda HO Jeseník

Počet členů HO Jeseník v roce 2015
Děti do 15 let: 23
Mládež 15 - 20 let: 5
Ostatní: 40

Pravidelná zájmová činnost HO Jeseník v roce 2015
Základy lezení na umělé stěně pro mládež (leden – květen a září – prosinec 2015)
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. V rámci hodin probíhá také příprava
vybraných jedinců na závody.

Základy kurz na umělé pro dospělé (leden – duben 2015)
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.

Lezení na umělé stěně (leden – květen a září – prosinec 2015)
Lezení probíhalo na horolezecké stěně na adrese:
Malá tělocvična Gymnázia Jeseník
Komenského 257/6
Jeseník
Otvírací doba:
Pondělí
18:00 - 20:00
Středa
18:00 - 20:00
Čtvrtek
18:00 - 20:00
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.

Základy kurz ve skalách pro dospělé (květen – červen 2015)
Kurz je určen pro středně pokročilé dospělé lezce. Během tohoto kurzu se účastník naučí
základní dovednosti potřebné pro horolezectví ve skalách:
Základní dovednosti ve skalách - lezení top-rope, slanění se sebejištěním, nouzové
prostředky slanění, slanění družstva s přestupem, zdravověda, pohyb ve skalách.
Dovednosti pro pokročilé lezce - lezení prvolezce (správné cvakaní expresek, seznámení s
jistícím materiálem (smyčky, vklíněnce, friendy...), postupové jištění – správné zakládání,
budování stanoviště, pády, technické lezení.

Oddílové akce HO Jeseník v roce 2015
Otvírání skal - Čertovy kameny (11. 4. 2015)
V letošním roce jsme obnovili tradici otvírání skal. Během této akce se sejdou všichni
aktivní lezci poprvé v roce na skalách, aby společně zahájili lezeckou sezónu. Na tomto
místě se potkávají nejen dospělí členové, ale také mládež.

Sbírka horolezeckého oddílu na Nepál (12. 5. 2015)
Horolezecký oddíl Jeseník se rozhodl podpořit lidi žijící v oblasti, kde na konci dubna
proběhlo ničivé zemětřesení. Nepál je neodmyslitelnou horolezeckou destinací a proto je
potřeba myslet nejen na horolezecké výkony, ale také na osoby, které v této oblasti žijí.
Výstava fotografií Petra Kubaláka z návštěvy Nepálu proběhne od 12. května do 12. června
2015 v kavárně Ennea café v Jeseníku. Součástí této výstavy bude také humanitární sbírka
a její výtěžek půjde na konto SOS NEPÁL organizace Člověk v tísni.
Vybralo se celkem 7711 Kč.

Oddílová akce - Hrubá skála (14. – 17. 5. 2015)
Během této akce byly navštíveny tyto oblasti - Hrubá skála (skalák), Suché skály a
Panteon. Výjezdu se účastnilo 12 členů HO Jeseník.

Oddílová akce – Chorvatsko Paklenica (4. – 10. 6. 2015)
Jedná se o zařízlé vápencové údolí nedaleko přímořského letoviska Starigrad. Bývá
častým cílem lezců, kteří hledají vícedélkové lezení v příjemných klimatických
podmínkách. Celá oblast je vyhlášena národním parkem a je tvořena dvěma kaňony
Velika i Mala Paklenica. V této oblasti jsme vylezli mnoho jednodélkových i vícedélkových
cest v různých obtížnostech. Byla pokořena i nejdelší stěna Anića Kuk s délkou okolo 350
metrů. Této akce se zúčastnilo 20 členů HO Jeseník.

Soustředění mládeže - Polská Jura (8. - 12. 7. 2015)
V letošním roce jsme si jako cíl našeho soustředění vybrali horu Cerro Torre, ležící v
jihoamerické Patagonii (pouze téma soustředění). Úkolem bylo vystoupit na vrchol
kontroverzní cestou Compressor route. Účastníkům expedice se tato těžká zkouška měla
podařit nejen díky jejich lezeckým schopnostem, ale také za splněné úkoly v základním
táboře.
Polsko je tradičním cílem letních soustředění jesenického horolezeckého oddílu a letos je
to již po čtvrté, co jsme se do této země podívali. Počasí nám hned od prvního dne přálo,
a tak jsme mohli vyrazit zdolávat skalní vrcholy v oblasti zvané Sloneczne Skaly. Každé
odpoledne potom dostali mladí lezci za úkol naučit se jako lanové družstvo vázat jeden z
uzlů. Večer potom proběhla kontrola. Během prvního dne proběhla ještě soutěž o
nejhezčího mužíka. Vedení se ujalo družstvo AVC ("Automaticky Vyhrajeme Cenu").
I když druhé družstvo s názvem "Ti nejlepší" zůstalo první den daleko za lezci AVC, druhý
den se na ně obrátila štěstěna. Podařilo se jim vyhrát všechny etapové hry jako byla třeba
"Skála", kde bylo úkolem ukořistit co nejvíce materiálu pro své družstvo. Během lezení v
Bolechowicích si děti zopakovaly jištění druholezce na štandu přes poloviční lodní uzel.
Večer jsme se všichni sešli u ohně a pěli jsme do pozdních hodin táborové písně, opékali
špekáčky a hráli Městečko Palermo.
V sobotu jsme se během odpočinkového dne vydali na prohlídku do Nietoperzowe
jeskyně. Následovali další hry jako překážková dráha nebo "Sedák", při které si děti
vyzkoušely, jak si po slepu správně obléci sedák a pomoci navigace dalších členů družstva
zacvakat expresky na předem dané místo. Tento den už jsme se dostali do druhé třetiny
hory a byli jsme na dosah jejímu vrcholu.
Poslední den bylo potřeba před zdoláváním skalních vrcholů sbalit tábor. Po té účastníci
expedice ve dvojici přenášeli vodu v hrníčku tak, aby se během jejich cesty nerozlila. Vše
se podařilo a mohli jsme vyrazit do skal. V dolině Kluczwody jsme lezli a plnili poslední
úkoly na své cestě k vrcholu Cerro Torre. Vše se podařilo a družstvo AVC dorazilo v
odpoledních hodinách k vrcholu. "Ti nejlepší" zůstali jen těsně pod vrcholem v závěsu.
Mohli jsme tedy vyrazit zpět do Jeseníku, kde jsme celou expedici ukončili.
Na soustředění bylo celkem 14 mladých horolezců, kterým pomáhali starší a zkušenější
lezci z Jesenického oddílu. - Český horolezecký svaz, Město Jeseník, Olomoucký kraj a
firma HUDYsport.

Oddílová akce - Tatry (16. - 20. 9. 2015)
Protože je lezení v horách nedílnou součástí horolezecké činnosti, snaží se Jesenický oddíl
alespoň jednou ročně uspořádat výjezdovou akci ve skalních horských terénech.
V letošním roce se podařilo celkem sedmnácti členům vyjet do Tater. V Dolině Zeleného
plesa se nám podařilo vylézt několik vícedélkových cest na Žeruchovu vežu, Jestrabu vežu
Kežmarský štít a Čierny štít.

Poslední slanění - Čertovy kameny (7. 11. 2015)
Poslední slanění se pořádá vždy na konci letní horolezecké sezóny. V letošním roce jsme
obnovili tuto tradici. Během slanění jsme uklízeli i okolo skal a upravovali skály pro
nadcházející sezónu. Nevyšlo nám počasí a tak se nás sešlo jen 15 členů.

Den otevřených dveří (14. 11. 2015)
V sobotu 14. 11. během Dne otevřených dveří na horolezecké stěně mohli zájemci kromě
lezení, vyzkoušet také chůzi na "slek laině", jumarování, a pro děti byla připravená
lanovka! Akce se zúčastnilo okolo 100 lidí z řad široké veřejnosti.

Harmonogram dalších činností HO Jeseník v roce 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lezení ledopádu na Vysokém vodopádu (24. 1. 2015)
Boulder Cup 2015 Javorník – účast na závodech dětí i dospělých (6. 2. 2015)
Účast na závodech mládeže U14 (březen – listopad)
Pořádání závodu Jeseník Cup 2015 v rámci celorepublikového seriálu U14 (24. 4. 2015)
Této akce se zúčastnilo 82 dětí.
Poznávání jesenických skal – seriál výprav za jesenickým lezením (duben - červen)
Prodloužený víkend na Křížovém vrchu – Adršpach (3. – 5. 7. 2015)
Víkendové Tatry (Slovensko, 4 členové) – Zlomisková dolina (7. – 9. 8. 2015)
Hohewand (Rakousko, 6 členů) – víkendová akce (14. – 16. 8. 2015)
Blaueishütte (Německo – Kurz RCI, 1 člen)
Mikulášská nadílka pro nejmenší (5. 12. 2015)
Adventní víkendové výlety do jesenických hor (čtyři adventní neděle)
Večer o horách a horolezení – historická přednáška o lezení (12. 12. 2015)

Jeseník Cup 2015

Další navštívené horolezecké terény v roce 2015:
Česká republika:
Hrubá skála, Česko-Saské Švýcarsko, Prachovské skály, Žďárské vrchy, Rabštejn

Křížový vrch - Adršpach

Zahraničí:
El Chorro, Polská Jura

Hohewand - Rakousko

Úspěchy horolezců HO Jeseník v roce 2015
Skalní výkony:
Vysoké Tatry (Čierny štít) - Puškášov pilier
Vysoké Tatry (Čierny štít) – Narovnanie pilier a
Vysoké Tatry (Ganek Veľký) - Západný pilier
Vysoké Tatry (Dračí štít) - J pilier
Vysoké Tatry (Žeruchové veže) - Cesta cez knihu
Berchtesgaden (Schärtenspitze) – Westgrat
Berchtesgaden (Schärtenspitze) – Ham - Ham
Vysoké Tatry (Kežmarský štít) - Weberovka
Vysoké Tatry (Ošarpance) - Puškášova cesta
Paklenica (Anića kuk) – Masoraški

IV
V
V
V
V
V+
VIVI
6+
6a

Paklenica (Anića kuk) – Velebitaški

6a+

Migal, Brabec, Brabcová
Kubalák, Čermák
Migal, M. Navrátil, Braun, Baďurová
Migal, M. Navrátil, Braun, Baďurová
Janíček, Kratina
Migal +1
Migal +1
Prášil, Baďurová
M. Navrátil, Migal
Kubalák, Honsová, Baďurová,
Krpelíková, Přibylová, Krella, Migal,
Gotthard, Holub, Prášil
Kubalák, Krella

Závody mládeže U14 - Lanškroun

Soutěžní lezení:
Matěj Braun

14. místo Závody mládeže U14 (nejlepší umístění 4. místo) - obtížnost
(kategorie U10)

Petr Palica

15. místo Závody mládeže U14 (nejlepší umístění 7. místo) - obtížnost
(kategorie U12)

Jakub Kuchejda

14. místo Český pohár mládeže (nejlepší umístění 10. místo) - obtížnost
(kategorie A)

Závěrečná zpráva o hospodaření
za rok 2015
Stavy na účtu a v pokladně k 31. 12. 2015:
Běžný účet u Obch. banky
280 450,28 Kč
Pokladna
29 685,58 Kč
Finanční prostř. celkem
310 135,86 Kč
Příjmy - dotace za rok 2015
Sponzorské dary CAMPA-net
Dotace od Města Jeseník
Dotace od Olomouckého kraje
Dotace od ČHS
Dotace od ČSTV

20 000,00 Kč
40 000,00 Kč
5 000,00 Kč
22 000,00 Kč
4 530,00 Kč

Příjmy celkem

91 530,00 Kč
Příjmy - vlastní zdroje 2015

Úroky z TV a BÚ za rok 2015
Příspěvky na oddílové akce
Oddílové příspěvky – kurzovné
Oddílové příspěvky na r. 2015
Oddílové příspěvky – mimořádný dar
Výnos ze vstupného na stěnu
Čerpání z účtu oddílu

Vlastní zdroje celkem

235,50 Kč
49 420,00 Kč
5 000,00 Kč
6 800,00 Kč
1 971,00 Kč
22 620,00 Kč
3 171,50 Kč

89 218,00 Kč

Příjmy - celkem vloženo do rozpočtu HOROLEZCI Jeseník 2015
Příjmy
91 530,00 Kč
Vlastní zdroje
89 218,00 Kč
Celkem vloženo do rozpočtu
180 748,00 Kč
Výdaje za rok 2015
Poplatky bankám za vedení účtů
Poštovné
Za pronájem tělocvičny gymnázia
Za zpracování účetnictví a daňové přiznání
Občerstvení na výroční schůzi oddílu
Výdaje na dopravu na závody a pořádání závodů (mládež)
Výdej na oddílové lezecké akce
IT služby - webhosting a platba domény
Ostatní výdaje (kancelářské potřeby, příspěvky do ČSTV,
plakáty, plakety...)
Oddílový materiál
Údržba horolezecké stěny
Cestovní náhrady na údržbu stěny

Výdaje celkem

1 884,00 Kč
135,00 Kč
19 600,00 Kč
3 500,00 Kč
4 800,00 Kč
49 402,00 Kč
71 909,00 Kč
1 074,00 Kč
3 687,00 Kč
18 850,00 Kč
2 407,00 Kč
3 500,00 Kč

180 748,00 Kč

K 5. 12. 2015 bylo na Valné hromadě oddílu rozhodnuto o zrušení
HO Jeseník, pobočného spolku a převedení všech práv a závazků
na spolek HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Děkujeme všem donorům, sponzorům a partnerům

V Jeseníku dne 6. 3. 2016
David Migal
předseda HO Jeseník

