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Zápis valné hromady HK Horal Šumperk  

30.11.2012 18:00 hod, Šumperk, Music Machine bar 

Na valné hromadě bylo přítomno nebo zastoupeno 38 členů z 58, to je 65,5 % 

Valná hromada byla usnášeníschopná. 

 

U prezence (u Evy Komárkové) bylo možno aktualizovat adresář členů, zaplatit příspěvky ČHS a 

Alpenverein na 2013 a předběžně se nahlásit na Mikuláše na Severce. 

 

Přítomné přivítal předseda HK - Pavel Ševčík a seznámil je s programem schůze. 

 

1.   Schválení předsednictva VH a volba mandátové a návrhové komise (Ševčík)  
Mandátová – Doležal, Kubín 

Návrhová – Churavý, Tichý 

Předsednictvo VH - Ševčík, Hegedüšová, Doubravský, Churavý, Tichý 

Pro:38,  proti: 0,  zdrželo se: 0  

Návrh byl schválen. 

 

2.     Schválení jednacího řádu a protokolu poslední VH (Ševčík) 

úkoly z minulé VH :  

-VH zavazuje VV navrhnout VH ČHS snížit členské příspěvky a toto dát na vědomí ostatním HO. - 

splněno 

- VH zavazuje VV navrhnout změnu providera klubových web stránek.  

(správce stránek www.horalsumperk.cz je Matěj Černý) - splněno  

Pro:38,  proti: 0,  zdrželo se: 0  

Návrh byl schválen. 

 

 

 

http://www.horalsumperk.cz/
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3. Roční zpráva ( Ševčík) 

Výbor pracoval ve složení: 

 

Pavel Ševčík – předseda 

Viktor Tichý - místopředseda   

Zdeňka Hegedüšová – hospodářka, převzala agendu po Béďovi 

Miroslav Churavý – nyní se zabývá organizováním akcí 

Tomáš Doubravský – sportovní referent 

 

Výbor se scházel na schůzích výboru nepravidelně podle potřeby. 

Zápisy ze schůzí jsou k dispozici na webových stránkách Horalu. 

Hlavní náplní práce výboru bylo zajištění a organizace klubových akcí. Jednání se sponzory, zajištění 

sponzorských darů na pořádané akce, především k zajištění cen pro vítěze. 

Béďa se jako každoročně podílel na organizaci Horování a zajistil zajímavé hosty a filmy a zvýšil tak 

úroveň akce. 

Opět jsme zorganizovali závody BoulderSession, letos v trochu jiném pojetí a s novými pravidly. 

Kromě toho byly organizačně zajištěny tradiční akce jako Horokros, Běh na baštu, Mikuláš atd.  

Pavel Ševčík se zúčastnil VH ČHS v Praze. Zápis z valné hromady je na stránkách Horosvazu. 

Vzhledem ke změně financování sportu, proběhlo několik jednání s OV ČSTV ohledně finančních 

příspěvků pro náš klub.  

Rovněž jsme požádali starostu Šumperka o poskytnutí dotace – důvod: změna příjmů „z hazardu“. 

Předběžně nám příspěvek slíbil, avšak až podle výtěžnosti. Jednání s radnicí stále pokračují 

prostřednictvím OV ČSTV. 

Jednali jsme i poskytnutí příspěvku od krajského úřadu v Olomouci. Programy na r. 2012 byly stopnuty a 

nové budou vypsány až novými zastupiteli. 

Financování sportu do budoucna má být prostřednictvím tzv. Servisními centry, které budou rozdělovat 

finance od státu mezi sportovní organizace , tj. nejen do ČSTV, ale i Sokolu, samostatným tělovýchovným 

jednotám, svazům atd. Zatím se neví, jak ta servisní centra vzniknou a jakou budou mít Subjektivitu. Celý 

sport bude zastřešovat Český olympijský  výbor. 

Od r. 2020 bude lezení na obtížnost na Olympijských hrách (na horolezectví by pak mohlo jít víc peněz od 

státu).   

 

4. Zpráva o revizi hospodaření (Krčová) 

stav hospodaření k 31.10.2012 :  

pokladna Kč:     4 696,-  

účet KB Kč:   360 537,-  

půjčky Kč:     709 269,-  

akcie ČEZ Kč:   392 700,-  

fond ČSOB Kč: 155 304,- 

finanční prostředky celkem Kč:  1 622 506,-  

Dne 26.11.2012 byla provedena kontrola všech položek v peněžním deníku a příslušných dokladů za 

období od poslední kontroly 22.11.2011 až 31.10.2012. Stav hotovosti v pokladně i částka na bankovním 

účtu u KB Šumperk (5831620297/0100) souhlasí se skutečností. 

 

5. Návrh o členských příspěvcích pro rok 2014 (Hegedüšová) 

Členské příspěvky 2014 do klubu Horal navrhuje VV ve výši 0 Kč. 

Pro:35,  proti: 2,  zdrželo se: 1  

Návrh byl schválen. 
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6. Hospodaření 2012 a návrh rozpočtu na 2013 (Hegedüšová) 

Plnění rozpočtu 2012 – skutečnost: 

 

Výdaje      

plnění k 

31.12.2012 pdp 31.12. 
Podpora činnosti   40 000 Kč   29 285 Kč   
Pocty a ocenění výkonů 5 000 Kč   2 500 Kč 50% 100% 
Příspěvek na boulder centrum Špk 10 000 Kč   10 000 Kč 100% 100% 
Alpenverein 14 000 Kč   16 785 Kč 120% 94% 
Školení 1 000 Kč   0 Kč 0% 0% 
Metodická činnost 10 000 Kč   0 Kč 0% 0% 

Podpora prezentace   18 000 Kč   12 110 Kč   
Závody (Patnáctka, Horokros, Bašta) 10 000 Kč   7 988 Kč 80% 100% 
Promítání a prezentace klubu 1 000 Kč   0 Kč 0% 0% 
Vývěska, kronika 500 Kč   0 Kč 0% 100% 
Digitalizace kroniky 1 000 Kč   0 Kč 0% 100% 
Správa webu a domény 2 500 Kč   1 150 Kč 46% 99% 
Horování - závody 3 000 Kč   2 972 Kč 99% 100% 

Společenské akce   15 000 Kč   11 025 Kč   
Výroční schůze 5 000 Kč   3 425 Kč 69% 100% 
Mikuláš 10 000 Kč   7 600 Kč 76% 100% 

Provozní výdaje  12 000 Kč   10 227 Kč   
Účetnictví  - vedení 8 000 Kč   8 000 Kč 100% 100% 
Provozní režie 4 000 Kč   2 227 Kč 56% 100% 
Časopis Plesnivec 0 Kč   0 Kč 0% 0% 

Ostatní  22 000 Kč   9 070 Kč   
Průkazy ČHS pro členy 16 000 Kč   4 070 Kč 25% 41% 
Průkazy ČHS pro VV 0 Kč   0 Kč 0% 0% 
Odměna za práci předsednictva 6 000 Kč   5 000 Kč 83% 75% 

Celkem   107 000 Kč   71 717 Kč   

    67%  

Příjmy 
Příjem z příspěvků:   16 000 Kč   5 835 Kč   
Klubové příspěvky i s ČHS 16 000 Kč  4 835 Kč     
Příspěvky od nováčků 0 Kč   1 000 Kč     

Příjem z majetku:   85 020 Kč   54 198 Kč   
Příjmy z půjček 65 000 Kč  33 160 Kč 51% 96% 
Dividendy ČEZ 20 000 Kč  21 038 Kč 105% 100% 
Úroky na běžném účtu 20 Kč   0 Kč 0% 250% 

Příjem z ČSTV:   0 Kč   0 Kč   
Příspěvek z ČSTV 0 Kč   0 Kč     

Příjem na závody:   13 000 Kč   11 360 Kč   
Dotace z ČSTV – rezervní fond 3 000 Kč   0 Kč 0% 100% 
Smlouva za reklamu 8 000 Kč   8 000 Kč 100% 107% 
Horokros - startovné 2 000 Kč   3 360 Kč 168% 100% 

Celkem   114 020 Kč   71 393 Kč   

    63%  
      
stav účtu k 31.12.2012   315 954 Kč  
stav pokladny k 31.12.2012   17 400 Kč  
celkem volných prostředků   333 354 Kč  
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Plán rozpočtu 2013: 

Výdaje   Společné Společenské Lezci   

Podpora činnosti 30 000 Kč       30 000 Kč 

Pocty a ocenění výkonů 5 000 Kč  2 000 Kč 3 000 Kč   

Příspěvek na boulder centrum Špk 10 000 Kč    10 000 Kč   

Alpenverein 14 000 Kč    14 000 Kč   

Školení 1 000 Kč 1 000 Kč       

Metodická činnost 0 Kč 0 Kč       

Podpora prezentace 14 500 Kč       14 500 Kč 

Závody (Patnáctka, Horokros, 

Bašta) 8 000 Kč 8 000 Kč     

* dle 

sponzorů 

Horování  boulder-závody 2 000 Kč 2 000 Kč       

Prezentace klubu 0 Kč  0 Kč     

Vývěska, kronika 1 000 Kč  1 000 Kč     

Digitalizace kroniky 1 000 Kč  1 000 Kč     

Správa webu a domény 2 500 Kč 2 500 Kč       

Společenské akce 15 000 Kč       15 000 Kč 

Výroční schůze 5 000 Kč  5 000 Kč     

Mikuláš 10 000 Kč   10 000 Kč     

Provozní výdaje 12 000 Kč       12 000 Kč 

Účetnictví  - vedení 8 000 Kč 8 000 Kč       

Provozní režie 4 000 Kč 4 000 Kč       

Časopis Plesnivec 0 Kč   0 Kč     

Ostatní 21 000 Kč       21 000 Kč 

Průkazy ČHS pro členy 16 000 Kč 16 000 Kč       

Odměna za práci předsednictva 5 000 Kč 5 000 Kč       

Celkem   

46 500 

Kč 19 000 Kč 27 000 Kč 92 500 Kč 

      

Příjmy:      

Příjem z příspěvků: 16 000 Kč       16 000 Kč 

Klubové příspěvky 0 Kč      

Vybrané příspěvky pro ČHS 16 000 Kč      

Příspěvky od nováčků 0 Kč         

Příjem z majetku: 66 000 Kč       66 000 Kč 

Příjmy z půjček 45 960 Kč      

Dividendy ČEZ 20 000 Kč      

Úroky na běžném účtu 40 Kč      

Dotace 0 Kč       0 Kč 

Příspěvek z ČSTV 0 Kč ?     

Dotace z ČSTV – rezervní fond 0 Kč ?     

Příspěvek od města Šumperka 0 Kč ?     

Příspěvek od Olomouckého kraje 0 Kč ?       

Příjem na závody: 10 500 Kč       10 500 Kč 

Smlouva za reklamu - Kubíček 6 000 Kč ?  

* dle 

situace   

Smlouva za reklamu - Tilak 2 000 Kč      

Horokros - startovné 2 500 Kč         

Celkem 82 540 Kč       92 500 Kč 
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Komentář Ševčíka: Informace o současném stavu financování sportu (možnost čerpání grantů města a 

kraje). Nově organizování sportu od 2013 pravděpodobně pod ČOV. 

Pro:38,  proti: 0,  zdrželo se: 0  

Návrh byl schválen. 

 

 

7. Návrh plánu akcí 2013 (Churavý) 

  kde akce garant 

7.-8.12. Severka Mikuláš výbor  

26.12. Sokolka Štěpán výbor  

19.1. Paprsek Patnáctka Churavý 

únor Hluchák  1. pomoc  Ševčík, Tesař 

únor Jeseníky NonStop  Vogel 

březen Vysoké Tatry hromadná akce ? 

březen skalky  hromadná akce ?  

duben Sokolka Veteráni + brigáda  výbor  

duben Bradlo Gastro + brigáda výbor 

15.5.  Králec Běh na Baštu – 14. ročník  Janů 

květen Palice, Drátník hromadná akce výbor 

29.-30.6. ? Půlsilvestr  výbor 

srpen Alpy - Dolomity hromadná akce ? 

září hory, skalky  hromadná akce ? 

20.10. Šumperk Horokros - 28. ročník výbor 

29.11. Šumperk Valná hromada předseda 

23.11. Šumperk Horování výbor  

Pro:38,  proti: 0,  zdrželo se: 0  

Návrh byl schválen. 

 

 

 

 



  Šumperský horolezecký klub HORAL                                       Ročník XXX. 50 

 

Plesnivec 1/2013 1. února 2013 Strana 7 

 

8. Pocty ( Doubravský) - nákup lezeckého či informativního zboží : 

 

 Kadlčík – sportovní výkon, skalky    1000 Kč 

  Slovinsko, Osp, Osapska mumija 10  

  Rakousko, Bloc Rockin Beats 10-/10 

  ČR, Soft 10-, Wajre Gotski 10- 

  a další. 

  

 Straková – sportovní výkon, skalky   1000 Kč 

  Německo, Frankenjura, Sempre pace 8- 

  a další 

 

 Mejla – sportovní výkon, Alpy    1000 Kč 

  Alpy, severní stěna Aiquille Sans Nom, 

  „Alpes Angels, 1200m M7/A1                                                           . 

 Celkem                    3000 Kč 

                 

                 Další pocty z rozpočtu 6000 Kč na odměny předsednictvu:   

 

 Janů – za přípravu běhu na baštu        500 Kč 

 Churavý – za přípravu Horování a Horokrosu    500 Kč 

 Ševčík – za přípravu BoulderSession     500 Kč 

 Hegedušová – za zpracování Digitální kroniky 

                      a za pomoc při BoulderSession    500 Kč 

 Doubravský – za přípravu BoulderSession       500 Kč 

 Tichý – za pomoc při BoulderSession     500 Kč 

 Celkem       3000 Kč 

 

                 Dále každý člen předsednictva dostane odměnu 500 Kč za práci v předsednictvu. 

 

 

9. Volba členů výboru a revizora účtu (Ševčík) 

VH je nevolební 

 

10. Revize stanov (Ševčík) 

Bez návrhu. 

 

11. Vydání provozních řádů (Ševčík) 

Bez návrhu.. 

 

12. Schválení přijetí nových členů (Ševčík)–  

Štěpán Vavruška (garanti - Černý. Valenta) 

 

Pro:35,  proti: 0,  zdrželo se: 3  

Návrh byl schválen. 
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13. Diskuse (Ševčík ) 

- Churavý – Mikuláš na Severce - informace 

- Churavý - apel na nevolení komunistů, v případě účasti KSČM ve vládě rezignuje na svou práci směrem 

k veřejnosti (Patnáctka, Horokros, Horování) 

- Ševčík - návrh řešení „mrtvých duší“ v klubu zavedením příspěvků 50 Kč na 1 rok 

- Ševčík - případně zavedení „znovupotvrzení“ členství v klubu 

- Krč - změnit Stanovy, povinnost člena účastnit se akcí klubu 

- Pospíšil - rozdělení klubu na „aktivní“ část s hlasovacím právem a „neaktivní“ bez práva hlasu 

- Vogel - usnesením zavázat výbor připravit řešení do další VH, neuspěchat, sám pomůže najít 

 

14. Schválení návrhů (Ševčík) 

viz výsledky hlasování u jednotlivých kapitol. 

 

15. Usnesení (návrhová komise) 

- VH zavazuje VV - zpracovat návrh na způsob řešení ukončení členství v klubu. Termín - do příští VH. 

- kontaktovat členy neúčastněné na VH, zda chtějí zůstat členy klubu.  

Termín - do příští VH. 

- VH bere na vědomí zprávy předložené předsednictvem na VH. 

 

Pro:38,  proti: 0,  zdrželo se: 0  

Návrh byl schválen. 

 

Zapsal: Churavý Miroslav                                                          Schválil: Ševčík Pavel 

 

 

 

Příspěvky na rok 2013 : 

 
Příspěvků do Horalu   0 Kč 

 

Příspěvky do ČHS:   
mládež do 18 let         100 Kč 

Junioři 19 – 25 let         300 Kč  

Člen do 60 let (1994 – 1953)       400 Kč 

Člen nad 60 let (1952 a starší)                  0 Kč 

Děti a mládež do 18 let v rámci rodinného členství (alespoň 1 rodič je v ČHS)      0 Kč 

 

 

 „Kombinované členství ČHS + Alpenverein“ - 2013: 
 A (1953 – 1987)   1.550,- 

 B junioři (1988 – 1994)   1.265,- 

 B senioři (1952 a starší)   1.215,- 

 Děti (1995 a mladší)      720,- 

 Rodinné členství   2.815,- 

 Rodič samoživitel s jedním nebo více nezaopatřenými  

 dětmi do roč. 1995   1550,-   
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Platné provozní řády klubu : 

 
PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ NOVÉHO ČLENA 

  

    Šumperský horolezecký klub Horal Šumperk je občanské sdružení, které se řídí odsouhlasenými 

stanovami (odkaz). O přijetí nového člena musí rozhodovat Valná hromada na základě písemně podané 

přihlášky. Přihláška musí být podána písemně minimálně 30 dnů před zahájením Valné Hromady 

některému členu z výboru (odkaz). Valná hromada se obvykle koná v listopadu, proto doporučujeme, aby 

přihlášky nových členů byly doručeny nejpozději do 30. září kalendářního roku.  

  

Přihláška musí obsahovat:  
    Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a souhlas dvou garantů ze současných členů , e-mail, 

telefonický kontakt. 

  

Kdo je garant: 
    Garant je osoba, která na valné hromadě prohlašuje, že nově přijímaný člen splňuje všechny předpoklady 

dle stanov. Zároveň garant musí zajistit pro nově přijatého člena jakoukoli podporu pro nového člena 

v podobě předání informací o působení oddílu, zvyklostí apod. 

  

Jak získat garanta: 
    Nejlepší cesta k získání garanta je návštěva klubové schůze a domluva na lezení v některé oblasti a 

seznámení s funkcí oddílu, přidání informací garantovi o záměru a plánech působení v klubu. Vlastní účastí 

na některém z metodických dnů je možnost získání garanta a informací o klubu největší. 

  

 

 

Vstupní poplatek a ostatní poplatky: 
    Klubové příspěvky se řídí rozhodnutím Valné hromady. Nyní pro následující rok bude vybírán poplatek 

za člena ČHS. Klubové příspěvky pro následující roky jsou stanoveny ve výši 0 Kč (Žádné). Při  vstupu do 

klubu se vybírá jednorázový vstupní poplatek ve výši 1.500,- Kč.  

 

 

Podmínky pro půjčování finančních prostředků Horolezeckého klubu HORAL Šumperk : 
 

1. Nejnižší částka na půjčení je 50.000,- Korun 

2. Základní úroková sazba je stanovena Valnou hromadou na 8% p.a. 

3. Smlouva o zapůjčení finančních prostředků bude kryta směnkou podle pravidel stávající legislativy 

4. Nejkratší doba smlouvy o zapůjčení je dvanáct měsíců. Prodloužení doby smlouvy o zapůjčení je 

opět 12 měsíců. 

5. Výpovědní lhůta pro dlužníka je jeden měsíc. Pokud dlužník nedoručí výboru písemnou výpověď 

smlouvy nejpozději jeden měsíc před datem ukončení smlouvy, má se za to, že půjčka platí další období 

– tj. jeden rok. 

6. Výpovědní lhůta pro věřitele nesmí být kratší než tři měsíce. Čili věřitel musí vypovědět půjčku 

písemně nejpozději tři měsíce před datem ukončení smlouvy o zapůjčení. Pokud věřitel smlouvu 

nevypoví, má se za to, že platí další období – tj. jeden rok. 

7. Při prodloužení smlouvy zaplatí dlužník roční úrok nejpozději k datu ukončení stávající smlouvy. 

Úrok lze platit pravidelnou měsíční splátkou dle vzorce roční úrok / 12. 

8. Při ukončení smlouvy zaplatí dlužník dlužnou částku plus roční úrok nejpozději k datu ukončení 

půjčky. 
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9. V případě, že je dlužník v prodlení, věřitel má právo požadovat okamžité vyrovnání závazků 

formou uplatnění směnky. 

10. Úroková sazba je vždy fixní na období 12 měsíců. Změna úrokových sazeb je možná na základě 

písemného dodatku ke smlouvě po dohodě obou smluvních stran. 

 

 

 

Informace o podání žádosti o příspěvek od 

Olomouckého kraje  
 

Olomoucký kraj vyhlásil na rok 2013 programy dotací na podporu sportu a zveřejnil podmínky. 

Prostřednictvím výboru Horalu byly zpracovány potřebné dokumenty a byla podána žádost o příspěvek 

10.000 na sportovní činnost – na roční vstupné pro členy Horalu na umělou stěnu na Hlucháku a 5000 Kč 

příspěvek na zorganizování sportovní akce – Horokrosu, příspěvek je určen na nákup cen pro vítěze. 

V době vydání Plesnivce není známo, jestli nám Olomoucký kraj žádost schválí.   

 

 

 

 

 

Zpráva ze závodu Patnáctka „Okolo Paprsku  
19.1.2013, 29. ročník 

 

chata Paprsek 
Účast: 133 závodníků (7 kategorií, 1 člen Horalu – Komárková) 

17 pořadatelů (6 členů Horalu – Churavý, Hegeduš, Hegedušová, Lípa,  

Doležal, Janů) 

 

Sponzoring: domluveno Horalem: Tilak (1.000 Kč) 

Kubíček VHS (1.483 Kč) 

Bivoj (ceny za 2.680 Kč) 

Denali (ceny za 800 Kč) 

Pestr (ceny za 1.350 Kč) 

MissCosmetic (ceny za 1.852 Kč) 

ostatní: chata Paprsek (občerstvení, úprava tratí) 

Timel (ceny za 1.200 Kč) 

město Šumperk (ceny za 1.300 Kč) 

J + K (EKO tašky za 15.000 Kč)  

 

Závod za příznivého běžeckého počasí – zamračeno, bezvětří, teplota -6 ⁰C. 

Nová trať na zadní Šengen, všechny kategorie stejná délka - 18 km.  

Propagace na středních školách a v místním tisku. Účast 133 závodníků je rekordní! Ohlasy soutěžících 

byly pozitivní jak na trať tak i organizaci! Záznam ze závodu pořizovala ČT. 

Pořadatelská účast Horalu tentokráte nebyla vysoká - částečně nemoce, ale povětšinou nezájem. Naštěstí 

pomohli naši kamarádi (Krkavka, Komax a Jitky - Šrámková a Štáblovka). S menším počtem již kvalita 

utrpí!  

Přežije Patnáctka do 30. ročníku??? 

Béďa 
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Rozhořčený občan ze Svitu (1982) 
 

Adresát -  Sekce pro výzkum vysokých pohoří v Bratislavě 

Věc -  Vyžádání odůvodnění výstupů 

 

Vážení! 

Normální člověk zdravého rozumu se snaží, aby své rodině zabezpečil v prvé řadě nezbytné životní 

potřeby. A humánně založený člověk se snaží přispívat ke zlepšení života své obce. Rozhodně zaslouží 

uznání a úctu tvořivá činnost řadových občanů - či už při okopávání brambor, při akcích „Z“ nebo v hnutí 

BSP. Kdyby takový horolezec využíval svou touhu po výškách a svou akrobatickou schopnost na něco 

užitečné! - např. kdyby se mu chtělo utřít saze z červeného světla továrenského komína, nebo na topole 

napravit hnízdo vrabčí rodince, anebo zásobovat kamzíky potravou!  

Ale lozit na 8 000 metrové holé, totálně vyprahnuté skaliska pro nic, za nic, jen ze samé rozmarné a 

posedlé marnomyslnosti: to je Chimboraze zbytečného nesmyslu! 

Když v deníku Práce byl uveřejněn provokativní chvalozpěv  o členech expedice, jako čitatel deníku mám 

připomínky: 

1. Jako občana tohoto státu by mne zajímalo, že kolik miliónů bylo promarněných zase ze státní kasy na 

tento zbytečný a hloupý špás? 

2. Kolik  bytů a dětských jeslí by se bylo dalo postavit za tyto peníze? 

3. O tomto pohoršujícím promrhání obrovské sumy se naše veřejnost a dělníci dozvěděli 3 měsíce po tom, 

co tyto peníze jsou už nenávratně pryč. Máme možnost zamezit těmto nesmyslným výstřelkům? My 

všichni na ně zbytečně doplácíme jen proto, že pár fanatiků napadlo šplhat po odlehlých skalách. 

Raději by měli pomáhat při žních u nás doma! 

4. Z uveřejněného článku se dozvídám, že pro 80 domorodých nosičů bylo vyplaceno 10 kg rupií 

v mincích. Dále dostávali ještě zadarmo stravu, cigarety a obutí. Tak my máme podporovat zaháleče 

v Pákistánu? Kteří neví, co dělat roupy a rupiemi!! 

5. Přímo směšné je, když tací horolezci na jedné straně se pyšní vítězstvím, ale vzápětí zase naříkají, co 

všechno museli vystát, jaké riziko podstoupit, jakým nebezpečím čelit! No, nemuseli, nebyli povinní, - 

vždyť sami od sebe si vymysleli tuto volovinu! 

6. A vůbec: těchto 11 lidí je někde zaměstnaných? Nebo jim na to stačila dovolená? 

7. Myslím, že vystupovat do výšky se má od spodu, tzn. že od hladiny moře. Vrcholně nečestné je dát se 

letadlem a autem dopravit co nejvýše a potom ještě používat 100 nosičů! 

8. Udat za cíl expedice nějakou stěnu nějaké hory je samo o sobě idiotství. 

9. Příznačné na marnivost, sobeckost a zlomyslnost horolezců je, že při sestupu vytrhávají skoby ze skal a 

raději je hážou do propastí, aby je jiný horolezec nemohl při výstupu použít! Zabíjením a poté 

uvolňování skob po celé výšce však na mnohých místech poruší právě ty nejvhodnější místa 

v horninách, čímž mohou zapříčinit, že některý skob se náhle uvolní při zatížení a dotyčný se zřítí do 

hloubky a zabijí se. Myslím, že kdyby horolezci nebyli zachvácení chorobou marnivé namyšlenosti, ale 

měli by v sobě sportovní přejícnost vůči kolegům - ty stovky a stovky lidí z různých expedic by už 

dávno mohli vybudovat přímo mramorové schody až na vrchol Nanga Parbatu. 

10. Váš výstup zastíní nějací jiní ztřeštěnci, kteří vylezou na vaši horu např. vzhůru nohama. Se živou 

kozou na ramenech. S tchýní na zádech! 

11. Kdo se dá na horolezectví? No, normální člověk rozhodně ne! Ten je rád, když si po práci oddychne a 

potom se věnuje užitečné a příjemné činnosti. Škaredí a úchylní svalnatci, kteří neví jak se uplatnit 

standardním způsobem v lidské společnosti, se vrhnou na holé skály a potom se snaží namlouvat sobě i 

světu, že to bláznivé lezení ze skály na skálu činí údajně: pro upevnění svého zdraví! Pro pokochání se 

okouzlujícími krásami přírody. Pro vědu. Ve skutečnosti je to samoúčelné zkoušení síly a provokativní 

hazardování se zdravím a životem - vše ze zahnízděného svrbícího nápadu! 

12. Ještě štěstí, že poměrně dost horolezců samo sebe potrestá: skutálejí se a popadají, zabijí se a tím se 

nemnoží. Pravda, i tak nemají valný vztah k ženám. 
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13. Když už nevíte, kam vrážet svou energii, nechtěli byste radši pomáhat stavět nové byty v našem 

hlavním městě?! 

14. To by byla pohroma pro Hilaryho, kdyby se na Zemi ještě někde našla o metr vyšší hora, jako je Ču-

mu-lang-ma, že!? 

 

  Ivan Kelecsényi, Svit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webové stránky Horalu : http://www.horalsumperk.cz 
 


