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Rok 2015 byl v životě klubu určitě významným. Nejen změnami, které život přináší, ale i
dosaženými cíli, které jsme si vytýčili. Když se ohlédnu za rokem 2015, tak jsem s tím, co jsme
dokázali spokojen a jsem na nás, členy klubu hrdý. Podařilo se dotáhnout do zdárného konce
projekty, které se nějaký ten pátek připravovali a i projekty, které se vynořily z čista jasna.
Zapojení členů a nezištná pomoc při realizaci projektů, je dobrým signálem do budoucna. To
co jsme tím získali, nás určitě posune kupředu a vytvoří podmínky pro další rozvoj klubu a
jeho činnosti.
Dovolte mi nyní, abych připomněl nejdůležitější okamžiky v životě klubu v roce 2015.

Novoroční open
Nebojím se říci tradiční závod, který otevírá sezonu závodního lezení. Tato výsada a
historie závodů by měla být v klubových akcích zachována. Je to naše nejvýraznější
reklama a zviditelnění naší práce a zkušeností v soutěžním sportu. Závodu se
zúčastnilo 32 mužů a 8 žen. Je chvályhodné zapojení členů i v rámci závodu. Určitě ale
je potřeba poděkovat dobrovolníkům, bez jejichž práce na přípravě závodů, není
možné o organizaci závodu uvažovat. Mezi všemi bych chtěl poděkovat Albertovi, za
jednání se sponzory a zajištění cen pro závodníky. Samozřejmě jemu, Prťkovi a
Sankovi za hodiny strávené při stavění cest. Dle ohlasů závodníků a i podle neklesající
návštěvnosti je závod kladně hodnocen a vyhledáván. Myslím, že se dá mluvit o tom,
že součástí závodu je i závod pro děti, pořádaný týden nato. Ten je organizován lidmi
okolo Lezeckého kroužku na nově postavených cestách. Neklade si velké cíle a slouží
především k měření sil z kroužky z okolí.
Členská konference
Tentokrát volební, znamenala změnu ve vedení klubu. Proběhla 21.2 v restauraci
Sokolovna a jejím usnesení jsme se řídili celý rok. Z voleb vzešel nový předseda,
členové výboru a po schválení výborem i nové předsednictvo. Je určitě na místě
poděkovat Axmánkovi za práci, kterou jako bývalý předseda vykonal. Doufejme, že
nové vedení klubu plní vaše představy a bude je plnit i nadále ve svém funkčním
období. Závěrečným usnesením bylo schváleno kromě již tradičních akcí i akce
výstavby bouldrové stěny, ale o tom až za chvíli.
Instruktážní den
Tato nepravidelná akce se díky Lezeckému kroužku stává opět každoroční.
Uskutečnila se 28. března na stěně v sokolovně. Teoretickou i praktickou část si vzali
na triko vedoucí kroužku. Kdo taky jiný, když už akce je primárně určena členům
mladších 15 ti let a nováčkům. Sešlo se nás dost a každý získal informace o materiálu,

první pomoci a vyzkoušel si chytání pádu a další dovednosti. Díky podpoře firmy
Singing rock si každý odnesl metodickou příručku.
Otevírání skal
Akce spojená se společným prvovýstupem je neodmyslitelnou součástí klubového
kalendáře. Počasí přálo a tak již v dubnu otevíráme skály. Vznikla nová věž a na ni
řada nových cest. Sezóna lezení na písku tímto byla symbolicky zahájena.
O krále Ostaše
Závod dvojic v lezeckém maratonu byl další akcí v kalendáři klubu. Předcházelo mu
jednání s hlavním organizátorem, Lácou, o budoucnosti a o dalším směřování. Všichni
jste se mohli na tom podílet prostřednictvím ankety, která sloužila k úpravě způsobu
závodu. I když byl rok srážkově podprůměrný, tak shodou okolností zrovna počasí
zabránilo konání akce. Náhradní termín na konci srpna se nepodařilo domluvit, což
znamená, že akce se v roce 2015 nekonala. Je to škoda, protože po oupnu se jedná o
další akci s celorepublikovým záběrem, který znamená propagaci značky HKO. Díky
nejasnému konání se zároveň obtížně vyjednává dotace závodů.
Klubový zájezd
Měli na starost Axmánek s Prťkou. Zajistili ubytování na chatě Lesní zátiší, kde se
konal zájezd už v minulých letech. Skály v Tisé a v údolí Labe přesto přilákali dost lidí,
aby byl zájezd naplněn. Ten proběhl na začátku července. Vzhledem k tomu, že z akce
nepřipravil nikdo report na oddílový web a osobně jsem se neúčastnil, nemám k této
akci pro vás další informace.
Pouťové stavění
Je akcička závislá na počasí stejně jako každý lezení. Toto spontánní setkání v čase
polické pouti pod Budíkem je tradice, kterou bychom měli chtít uchovávat. Příjemně
strávené dopoledne ve skalách s přáteli a známými by mělo patřit do kalendáře
pravidelných akcí klubu.
Výstavba bouldrovky
Asi nejzásadnější akce roku. Dala by se z pohledu oddílu rozdělit do několika fází. S
ohledem na využívání prostoru sokolovny padl termín realizace na prázdniny,
nejméně vhodný termín s hlediska času lidí se účastnit brigád. Bylo jich potřeba

opravdu hodně, určitě víc než jsme počítali. Vše jsme nakonec stihli připravit pro
firmu Pilka, která v září provedla montáž stěny. Po jejím převzetí, ještě proběhlo
několik brigád na dokončení prostoru stěny a v říjnu slavnostně otevíráme. Ano, není
vše, tak jak by mělo být, ale pracujeme na tom. Vše je o penězích, které buď
vyděláme, nebo dostaneme. Každopádně jsme si stěnu zabydleli i přes absenci
plnohodnotného dopadiště. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, přidali peníze, či pomohli
jinak, jménem klubu děkuji a vážím si toho, co jsme dokázali.
Skalní brigáda
Je podzimní akce na našem domácím Ostaši. S finanční pomocí ČHS se opravil žebřík
v Horním labyrintu, který bude všem lezcům snad dosti dlouho sloužit. Děkuji Prťkovi
za vyvezení materiálu až pod Trpaslíka a všem ostatním za odvedenou práci.
Fotografie z akce zdobí článek na webu ČHS o grantech na údržbu. I v letošním roce
se svaz rozhodl údržbu skal podpořit, tak bychom měli toho využít ke zvelebení
Ostaše.
Poslední slanění
V poslední době se přeformovalo do podoby tradičního slanění s taneční zábavou.
Takto vzniklá akce oslovuje mnohem více lidí. Odpolední výlet do Pískové rokle se
slaněním a večer tanec a družná zábava. Zrekonstruovaný sál v Suchém dole jsme si
zaplnili a všichni účastníci si toto setkání určitě užili.
Lezecký kroužek
stal se součástí Klubu a je kroužkem, který je vyhledáván dětmi. Nemá vyloženě
sportovní zaměření, ale jde spíše o kurz lezení. Děti získají návyky potřebné k lezení, a
kdo má zájem může se připravovat i na soutěže. Kapacita kroužku je omezena
prostorem stěny, přidělenými hodinami a počtem instruktorů. V současnosti se
pohybuje mezi 20-25 členy. Budoucnost je hlavně o lidech, kteří se dětem věnují.
S ukončením jejich činnosti snadno může skončit kroužek. Já, Káťa a Lumír se tomu
věčně věnovat nebudeme.

Povedlo se toho hodně, určitě více než nedokončených projektů. Pro mě jako nového
předsedu se to vše zdá ještě hektičtější. Věřme, že rok 2016 bude také plný akcí a projektů,
na kterých se budeme moci setkávat a věnovat se společným zájmům.
Děkuji Vám všem za činnost v roce 2015
Tomáš Hornych, předseda HKO

