
Vyjádření ke Stížnosti na provoz horolezecké stěny 

Ahoj všichni. Jak někteří z vás možná ví, byli jsme minulý týden předvoláni na Městský úřad 
v Rožnově k podání vysvětlení k provozu horolezecké stěny. Stížnost podal bývalý člen Horolezeckého 
klubu ing. David Holiš, který měl na starosti správu a provoz stěny v minulých letech coby externí 
zaměstnanec školy. Jednání se uskutečnilo na Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu 
15.11. od 9 hodin. Jednání se zúčastnili vedoucí oddělení ing. Dušan Vrážel, ředitel ZŠ 5. května Mgr. 
Miroslav Kokinopulos a za správce stěny HK Rožnov byli přítomni statutární zástupce oddílu Jiří Slezák a 
člen oddílu Jan Drobek. 

Celé znění žádosti, které bychom rádi zveřejnili, neb se nás týká, nám nebylo poskytnuto snad 
z důvodu ochrany osobních údajů. Přesto bychom se s vámi rádi podělili alespoň o dva body, které se 
týkají provozu stěny, a vyjádřili se k nim. Ostatní projednávané body byly plně v kompetenci ZŠ a města a 
nám je nepřísluší komentovat. 

 Ing. David Holiš si stěžuje, že jsme omezili platnost permanentek jím vydaných do 30.5.2012, čímž 
jsme se dopustili krádeže v hodnotě 108 340 Kč. Dále si stěžuje, že jsme zrušili volné vstupy jím 
darované, čímž jsme se dopustili krádeže cca 28 000 Kč.  

 
Vyjádření HK: 

Zarážejí nás astronomické sumy, ke kterým ing. David Holiš dospěl. Dobrovolníci zajišťující chod 
stěny v minulých letech ví, kolik se přibližně prodalo permantek za rok (cca 20-30 ks). Násobení a 
porovnání se sumou, ke které dospěl ing. David Holiš, necháváme na čtenářích.  

Většinu permanentek si aktivní lezci využijí tentýž rok. Stává se, že někdo přestane chodit na stěnu 
pravidelně, začne se věnovat jiným aktivitám a jeho permanentka zůstane nevyčerpána.   

Horolezecký klub jakožto nový správce od 1.6.2012 NENÍ POVINEN přebírat závazky předchozího 
provozovatele. Umožňujeme vybrat si zbylé vstupy na starých permanentkách, ale jejich platnost jsme 
omezili do 31.12.2012. Takové časové omezení nám nepřipadá jako něco mimořádného. Běžně se s tím 
setkáváme i v jiných sportovních či kulturních zařízeních. Toto rozhodnutí jsme včas a řádně oznámili 
jak na nově zřízeném FB profilu, tak na tradičních stránkách stěny. Jednáme tak z jednoduchého 
důvodu: Nemáme potřebné doklady ke kontrole předchozích permanentek a obáváme se, že 
z „neznámých“ zdrojů by se tyto staré permanentky mohly objevit v oběhu. Stejně tak nemáme 
přehled o dříve darovaných volných vstupech. 

Jsme ochotni řešit případy nevybraných permanentek nebo volných vstupů individuálně tak, aby 
se nikdo necítil okraden. O to nám opravdu nejde. Obraťte se na Jirku Slezáka, Honzu Drobka či 
službaře během provozu stěny. 

 

 Ing. Holiš si stěžuje, že jsme omezili jeho právo na editaci tradičních webových stránek  
http://stenaroznov.valachnet.cz/, a tím jsme se dopustili cenzury. 

 
Vyjádření HK: 

Webové stránky http://stenaroznov.valachnet.cz/ jsou pod správou HK a zároveň administrátora 
Petra Kapsii. Po převzetí stěny Horolezeckým klubem k 1.6.2012 bylo ing. Holišovi ponecháno právo 
částečného administrátora, aby mohl informovat o dění na stěně v rámci dětského kroužku, který 
vede. Ing. David Holiš se však rozhodl svévolně editovat a měnit námi zadané informace, aniž by 
zamýšlené změny probral s námi předem. Tím nás poškozoval, a abychom se vyhnuli dlouhým a 
zbytečným diskusím, editační práva jsme mu odebrali. 

Webové stránky jsou pod správou HK a jeho majetkem, žádný právní či fyzický subjekt NEMÁ 
PRÁVO požadovat přístup k editaci jejich obsahu.  

 
Ke stejným závěrům, které jsme tu prezentovali, dospěli také představitelé města a dají ing. 

Holišovi odpověď v zákonné lhůtě. Nestačíme se divit, kam až lze dojít v boji za SVOU pravdu.  

Za HK Rožnov Jiří Slezák a Jan Drobek.   19.11.2012 
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