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Úvodní slovo

Str. 01
„Navrhujte,
rozhodujte,
zapojte se.
Je to Váš klub.“

Úvodní slovo
Pohled předsedy
V roce 2017 Členská konference zvolila nové vedení na další tři roky. Jedná se vlastně tedy
o staronové vedení. Složení výboru a předsednictva nezaznamenalo žádné změny. Je to
známka dobré práce? Nebo je to lhostejnost či rezignace na práci pro klub? To je otázka.
Věřím, že snad většina naší práce je pro klub přínosná a že se daří plánované akce
připravovat. Každopádně klub není jen náš. Je přeci náš společný a zájem na jeho pestrém
a zajímavém životě by měl být cílem každého člena. Proto se nestyďte a přijďte se svými
návrhy, se svou nabídkou pomoci či dalšími věcmi, které udělají klub příjemnější pro
všechny. Vedení klubu Vás jistě podpoří. Jinak celé naše snažení skončí v šedi rutiny a
pořádání akcí o které není zájem.

Výhled do budoucnosti?
Takže, kde chceme být za ty tři roky? Myslím, že s takovým to přístupem, plánováním
budoucnosti, cíleným zaměřením určitým směrem, zatím klub nikdy nepracoval. Nevím ani
jestli takto s klubem pracovat. Poslední dobou veškerý náš rozvoj směřoval do umělé stěny.
Ano, je to určitě prvek, který klub stmeluje a drží lezeckou partu pohromadě. Ale klub nejsou
jen aktivní lezci, co lezou na překližce. Můžeme třeba směřovat investice do vybavení
půjčovny, knihovny či akcí. Ale o tom rozhodujete vy. Navrhujte, rozhodujte, zapojte se.
Jenom tak tu budeme chtít být i další roky.

Tomáš Hornych
Předseda HKO
3. března 2018

Rekapitulace

Str. 02
„Je náš společný
zájem na
pestrém a
zajímavém
klubovém životě“

Rekapitulace
Novoroční open a Novoroční pohárek
26. ročník závodů na obtížnost na stěně v Polici. To už je pořádná porce lezeckých zážitků
a zkušeností. Dalo by se říci, že už to je rutina. Právě to, by ale mohlo být i začátkem konce.
Lidi, kteří se o přípravu starají, jistě zaslouží uznání, ale hlavně potřebují pomocnou ruku a
vyhlížet své nástupce. Každopádně závod proběhl a našel své vítěze. Byli jimi Tomáš Binter
a Eliška Karešová.
O týden později si kroužek lezení připravil dětskou variantu závodů. Dorazilo 21 dětí
z okolních kroužků a mohli si vyzkoušet závodní atmosféru, než vyrazí do nové sezóny.
Každý si odnesl nějakou tu cenu, protože vítězem je každý, kdo není líný se zúčastnit.

Tajfunky
Nepravidelný trojboj na krátkých lyží díky dostatku sněhu se opět konal. Sjezd z Boru,
slalom na Homoly a skok do dálky tentokrát vyhrál Dujan. Za odměnu mohl zvednout
vítězný pohár plný Fernetu a podělit se s ostatními.

Otevírání skal
To proběhlo v půlce května a Ostaš má zase o jednu věž víc. Tentokrát vznikla v Horňáku a
nese název Skorostarosta. Škoda jen, že počasí vydrželo jen do výstupu a celé vrcholové
družstvo skládající se i z malých Polických nadějí pěkně promoklo. Přešlo se tedy k oslavě
otevření skal, která probíhala do pozdních večerních hodin.

Zájezd do skalní oblasti
Členové klubu spolu s manželkami a dětmi vyrazil na léta prověřenou akci do Tisé. Jelikož
jsem se jí neúčastnil a účastníci nesepsali žádný report na web, tak nemohu k ní nic bližšího
říci.

Rekapitulace

Str. 03
O krále Ostaše

I v roce 2017 bylo v plánu pořádat tento memoriál kamarádů. Jarní termín opět zrušilo
hnízdění chráněných ptáků v Dolním labyrintu. Následný pokus v srpnu zase překazilo
počasí. Na podzimní termín už nedošlo. Takže rok 2017 je bez vítězů.

Brigáda
Na konci října, kdy to už nebylo na lezení se konala brigáda na Ostaši. Z minulého roku nám
zbylo dost materiálu a nezbývalo než ho zpracovat a zvelebit si okolí skal. Pracovalo se
v okolí Barrandova a Sokola. Udělalo se dost práce, ale kdyby nás bylo víc než osm, zvládlo
by se víc.

Instruktážní den
Akce, kterou jsme původně plánovali do skal, jak bývalo kdysi zvykem, jsme udělali opět na
stěně. Díky podpoře města Police nad Metují, všichni zúčastnění mohli shlédnou zajímavou
a poučnou ukázku od horského vůdce Dawa.

Poslední slanění
Setkání členů klubu na závěr sezóny a symbolické uzavření skal posledním slaněním nás
zavedlo na Ostaš. S posledními zbytky světla jsme úspěšně slanili a akce pokračovala ve
Žďáře na sále za doprovodu Adeptu a jejich hostů. Začátek akce připomínal účastí brigádu,
ale naštěstí se sál celkem zaplnil a pořádně se to rozjelo.

Kroužek mládeže

Str. 04
„Výchova dětí
k lezení a
k aktivnímu
pohybu je klíčem
k budoucnosti
klubu.“

Kroužek mládeže
Kroužek pracuje v období školního roku, takže začátek roku 2017 nás zastihl s partou co se
učila lézt už od září. Samozřejmě jsou tam i stálice co chodí už více let. To, jestli jednoho
dne rozšíří řady klubu se teprve uvidí. Já společně s Lumírem a Káťou se snažíme dětem
předat znalosti, co by měl lezec znát. V lednu jsme si připravili závody na obtížnost. Pak
jsme vyrazili i na závody v okolí, jako do Hronova na bouldry a do Nováče na HIS maraton.
V červnu jsme vyrazili na prodloužený víkend na vápno do Srbska. Počasí vyšlo nejen na
výlet, ale i na středeční kroužky, které jsme mohli trávit na Ostaši. Od září máme zase nové
složení. Někdo odpadl, někdo pokračuje a někdo začíná. Podzim jsme věnovali práci na
stěně. Chtěl bych členům vedení kroužku poděkovat za nasazení a práci ve svém volnu.
Uvidíme, jak nám to dlouho vydrží. Každopádně hledáme další vedoucí.

Ostatní agenda

Str. 05
„Veškeré věci,
které klub
zajišťuje jsou tu
pro vás.“

Ostatní agenda
Půjčovna
Žádné nové přírůstky. Mezi nejvíce půjčované vybavení patří mačky následované
ferrátovými sety a cepíny. Pokud máte pocit, že by něco v půjčovně mělo být a není, nebo
je, ale v nedostatečném množství, pak dejte návrh výboru.
Co se týká knihovny, tak ta je u Libora Jenky. S prosbou se obracejte na něj.

Web
Webové stránky jsou součástí klubu už dlouho. Plní více méně funkci elektronické nástěnky.
Pokud je potřeba členy informovat dubluje se to mailem, což není moc praktické. Mohlo by
se zvážit založení profilu na některé sociální síti, které umožňují vyšší interaktivitu. Dále
třeba i příspěvky vás členů o klubových, ale i soukromých akcích. Myslím, že by se čtenáři
našli.

Stěna
Je určitě středobodem dění. Myslím, že díky ní má klub co nabídnout a také soustřeďuje
lezce kolem sebe. Investice do vybavení byly nákup struktur, expresek a šroubů. Bude nás
také čekat oprava plachty na bouldrovce. Taky se mluvilo co dál. Jedno z témat je dostavba
malé stěny do stropu.

Kontaktní informace

Str. 06

Kontaktní informace
Horolezecký klub Ostaš
Tyršova 339
54654 Police nad Metují
IČ 48649198
zapsán ve Spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová
značka L61
info@hkostas.cz
www.hkostas.cz

