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Našim členům 

Slovo úvodem 

Předstupuji před Vás naposledy v tomto předsednickém mandátu s Výroční zprávou o 

činnosti Horolezeckého klubu Ostaš v roce 2016. Ohlédnutí za rokem 2016 ve mně 

vzbuzuje pocit z dobře odvedené práce. A myslím, že i nezaujatý pozorovatel si musel 

všimnout, že Horolezecký klub Ostaš existuje a dělá sportovní, kulturní a společenský život 

na Policku bohatším. Všechny podstatné naplánované akce se podařilo zrealizovat a k tomu 

ještě přidat další. Osobní a nezištná pomoc členů klubu při organizování klubových akcí 

stojí za tímto skvělým výsledkem. 

Aktivní přístup 

Klub, klubové akce a klubový život stojí a padá s Vámi, členy. Bez Vašeho zájmu by nebylo 

nic. Pamatujme na to a berme na to ohled při organizování vlastního volného času. Svůj 

klub si hýčkejme, nikdo to za nás dělat nebude. Pokud cítíte, že některé z tradičních akcí 

jsou nezajímavé, zbytečné, tak je prosím nezahrnujme do plánovaných akcí. Neplýtvejme 

potenciálem a věnujme ho jiným směrem. Stejně tak, aktivně prosazujte  své vize a 

nečekejte jen co výbor a předsednictvo vypotí. Vy jste klub, tak si ho udělejte veselejším, 

zábavnějším a pro Vás přitažlivějším. 

Zajištění chodu 

Klub za svou historii shromáždil celkem rozsáhlý majetek, který využívá k podpoře sportovní 

činnosti svých členů. Příjmy z klubových příspěvků, příjmy z provozu stěny jsou ty 

každoroční, na které se můžeme spolehnout. Bohatý sportovní a kulturní činnost znamená 

možnost zajištění příjmů i od organizací v našem okolí. Právě tyto činnosti se postaraly o to, 

že klub na jejich realizaci získal další dotace, granty, dary ve výši přesahující 129 000,-Kč. 

Připravme tedy zajímavé akce. Víme, že jejich finanční zajištění je možné realizovat ze 

zdrojů mimo klub a tím si klubový život zpříjemnit. 

Výhled do budoucnosti 

V tomto směru zatím vidím největší slabinu v naší činnosti. Nedostatek projektů, zajímavých 

nápadů a akcí znamená menší zájem o činnost klubu a jeho rozvoj. Možná nám to 

vyhovuje, tak jak to je. Možná nemáme zájem něco připravovat a pak se toho nakonec ještě 

účastnit. Uvidíme, co tedy budoucnost přinese. Tato cesta, kdy lidi nepřichází s nápady a 

přáními, vede ale určitě do pekel. Nevěřte na to, že nové vedení Vás bude vodit za ručičku, 

“To, že naše 

výsledky jsou 

vynikající, 

neznamená, že 

tomu bude 

navěky. Každý 

z nás se o to 

musí zasloužit” 
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vše vymýšlet a organizovat. Nevidím to, ale s klubem tak černě jak by to mohlo vyznívat. 

Stále jsme schopni se sejít, připravit akce a společně se bavit. Lezecký kroužek seznamuje 

mládež s lezením, tak snad o pokračovatele se bát nemusíme. Ohlédněme se tedy teď za 

rokem 2016, a pak už se soustřeďme na rok 2017. 

 

Tomáš Hornych 

Předseda HKO 

26. ledna 2017 
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Přehled akcí 

Novoroční OPEN 2016 

25. ročník závodů v lezení na obtížnost proběhl 11. 1. 2016. Závodu se účastnilo 33 mužů a 

15 žen. Závod byl kvalitně obsazen, což se projevilo i na vysokém koeficientu bodového 

hodnocení rankinku. Tato účast svědčí o vysoké kvalitě a oblíbenosti našeho závodu. Je to 

zároveň i závazek do budoucnosti. Je na místě vyzvednout přístup členů i přátel k přípravě 

závodu. Především Alberta, který se podílí na stavbě závodních cest i na zajištění cen pro 

nejlepší závodníky. O to větší, že není členem našeho klubu. 

Novoroční pohárek 2016 

Závod v lezení na obtížnost pro děti a mládež proběhl 24. 1. 2016. Akci zařizuje Lezecký 

kroužek pro kroužky z okolí. Využívá se nově postavených cest po závodech. Účastnilo se 

24 dětí z toho 11 členů kroužku. Přijely kluby mládeže z Broumova, Hronova a Nového 

Města nad Metují. Akce se financuje prostřednictvím grantů. 

Instruktážní den 

Tradici konání Instruktážního dne jsme oživili hlavně ve spojení s kroužkem. Akce proběhla 

23. 4. 2016 na stěně. Akce byla vždy určena primárně pro nováčky a pro mladší členy. 

Prošli jsme vybavení, bezpečnost, první pomoc a na konci praktický nácvik chytání pádu. 

Jedná se činnosti, které s dětmi provádíme celoročně, takže by se mohlo zdát, že je akce 

zbytečná. Osobně si myslím, že by zopakovat si základy bylo prospěšné pro každého.  

Otevírání skal 

Tato sportovně společenská akce, jak ji označujeme, proběhla 7. 5. 2016 na Ostaši. Akce 

má již tradiční průběh. Sraz u Malíka, symbolické otevření skal, vylezení nové věže a volná 

zábava. Věž nese název Čerf a cesty, jak to bývá, mají také trefné názvy. Odpolední 

posezení u piva a kytary příjemně zakončilo květnový den. 

Český pohár 

O tuto mimořádnou akci jsme byli požádáni vedením komise soutěžního lezení. Po zvážení 

výbor rozhodl, o uspořádání. Naše zkušenosti z pořádání závodů se hodily, i když striktní 

dodržení pravidel a prováděcích předpisů znamenalo jisté komplikace. Děkuji všem, kteří 

přiložili ruku k dílu, a díky nim se podařilo akci zdárně uspořádat. Závod proběhl 21. 5. 2016 

a jeho výsledky rozhodovali o složení reprezentace. Hlavně se podařilo dosáhnout hlavního 

cíle a to získání finančních prostředků na dostavbu bouldrovky. 

“Akce a klubový 

život je to co 

dělá klub 

klubem” 
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Klubový zájezd do skalní oblasti 

Akce jako v minulém roce mířila do Tisé v Severních Čechách. Axmánek s Prťkou  zajistili 

ubytování a organizaci zájezdu. Lidí bylo dost a ubytování nebylo problém naplnit. Bohužel 

opět počasí nebylo lezení nakloněno a tím jeden z cílů zájezdu nebyl zcela naplněn. Našli 

se však jiné cíle, které se splnit podařilo. Přesto účastníci byli spokojeni a do budoucna se o 

změně neuvažuje. 

O Krále Ostaše 

Již 8. ročník lezeckého závodu byl taktéž poznamenán nepřízní počasí. Tentokráte se však 

podařilo najít nový termín a vše klaplo. V náhradním termínu 9. 7. 2016 se tedy sešlo 9 

dvojic a mohli se pustit do boje. Již dříve bylo rozhodnuto o změně formátu, který byl 

zkrácen na 12 hodin. To se stalo na základě ankety a bohužel na vyšší účast tato změna 

neměla valný vliv. Je škoda, že práce Marka Laciny a Jirky Škopa, není odměněna vyšším 

zájmem o závod. Devět týmů se popralo o zcela novou trofej a další, vesměs tekuté, ceny. 

Vítězství si odvezl Qěták s Kalousem. Najde se v klubu někdo, kdo získá trofej zase pro 

domácí? Uvidíme. Doufejme, že kluci u pořádání vydrží. 

Pouťové stavění 

Tradice setkání o Polické pouti na Ostaši a lezení na Budíka sahá opravdu daleko. Máňa 

dotáhla do úspěšného konce nápad s výstavou fotek z minulých ročníků. Výstava proběhla 

během pouti ve Staré škole a podařilo se shromáždit spoustu fotografií. V neděli jsme pak 

přidali další výstup do historie tohoto setkání lezců. 

Skalní brigáda 

Údržba naší oblasti je další každoroční akce. Akce je finančně podporována Českým 

horolezeckým svazem a na našem klubu je zajistit jen provedení prací. Sešli jsme se 22. 10. 

2016 na Ostaši. Materiál byl dopraven na rozcestí nad Barrandov už den předem. Počasí 

bylo parádní. Bohužel účast byla naopak nic moc. Možná byla na vině zavřená hospoda, 

nebo závod Hronov – Náchod, nevím. Každopádně nás bylo 10, což znamenalo, že ne vše, 

co jsme si plánovali, se realizovalo. Přesto se vybudovali schody do prostoru mezi 

Barrandov a Sluj včetně zpevnění přístupových cest. Otázka zní, pokračovat v pořádání 

brigády? 

Poslední slanění 

Poslední roky bylo poslední slanění spojeno s taneční zábavou. Takto tomu bylo i tentokrát. 

12. 11. 2016 nás Slanění nás zavedlo na Junáckou vyhlídku. Čerstvý sněhový poprašek nás 
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provázel celou cestu z Machovské Lhoty až do Suchého Dolu, kde byla připravena taneční 

zábava. Ty se ujali Adepti. Účast byla asi menší než loni, ale sál se i tak celkem zaplnil a lidi 

se bavili. Celá akce dopadla skvěle a byla dobrým zakončením klubové činnosti v roce 2016.  

Bouldrovka 

Samotnou stěnu jsme otevřeli už v roce 2015. Projekt byl dost finančně náročný a byl tehdy 

rozdělen na dvě části. V roce 2015 jsme nechali postavit stěnu a letos tedy zbývalo zajistit 

kvalitní dopadiště k zajištění bezpečnosti. Finančně na projekt přispělo Město Police nad 

Metují a zbytek financoval klub převážně z příjmů z pořádání Českého poháru. Od výstavby 

dopadiště vlastními silami jsme upustili a nechali realizaci na firmě LA sport. Přesto se 

krátce po začátku provozu objevily závady a krycí plachtu jsme museli reklamovat. Nyní se 

zdá, že vše již je v pořádku.  

Tajfunky 

Na plánovanou účast našich členů tentokrát nedošlo z důvodu nedostatku sněhu. Jedná se 

vlastně o jedinou plánovanou akci, která nebyla v roce 2016 uskutečněna. 
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Kroužek mládeže 
V roce 2016 pokračuje Lezecký kroužek ve své činnosti. Poděkování zaslouží Tomáš 

Hornych, Lumír Pražák, Kateřina Sadílková a nově teď i Lucka Pfeiferová, kteří se 

pravidelně o kroužek starají. Ten provozuje svou činnost od září do června. Pravidelně se 

schází zhruba dvacítka dětí ve středu na stěně a v jarních měsících i na Ostaši. Kroužek je 

otevřen všem, tedy ne jenom pro děti členů klubu. Děti se seznámí se základy lezení. Naučí 

se navázat, jistit, slaňovat, vést výstup, zakládat jištění, základy první pomoci. S tím, kdo má 

zájem jezdíme na závody v okolí. Primárně se ale výkonnostnímu lezení nevěnujeme. 

Částečně není s kým a částečně nevíme jak. Vzdělání vedoucích je určitě jedna ze slabin. 

V roce 2016 Tomáš Hornych absolvoval kurz Instruktor sportovního lezení a rozšířil tím 

počet instruktorů ČHS v klubu na 2. Káťa Sadílková má Instruktora lezení na umělé stěně už 

z minula. Bylo by vhodné, aby i Lumír Pražák získal status instruktora a mohl tím oficiálně 

prokázat možnost vést výuku lezení. Mohly by se tím omezit právní rizika spojená například 

s úrazem. Zvážit by se mělo asi i pojištění. Kroužek jsme zapojili do Projektu klubů mládeže 

při Českém horolezeckém svazu a do projektu Sport v okolí. Na jeho činnost se snažíme 

získávat finanční prostředky od firem i od veřejného sektoru. Práce s mládeží je všeobecně 

podporována a přináší do klubu finanční prostředky. Díky nim jsme třeba byli s dětmi na 

výletech v Krkonoších, na Suškách, na víkendu v Ádru a na celé řadě závodů. Doufejme, že 

nám tam vyrůstají naši budoucí členi, lezci a kamarádi. Nestyďte se a nabídněte i Vy lidem 

kolem kroužku svou pomoc. Pravidelná činnost je velký zásah do rodinného života a čas od 

času každý potřebuje volno. Navíc nový pohled na činnost ji může obohatit a posunout 

dopředu. 

 

“Výchova 

mládeže a 

popularizace 

lezení je cesta 

k zajištění 

budoucnosti” 
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Ostatní agenda 

Stěna 

Provoz na stěně je v rozsahu hodin dohodnutých s T. J. Sokol Police nad Metují a jeho 

rozsah se již léta nemění. Jan Lokvenc jako správce stěny zajišťuje pravidelnou otevírací 

dobu ve spolupráci s Pavlem Lokvencem, Lumírem Pražákem a Tomášem Hornychem. 

Letos bylo dokončeno dopadiště na bouldrovce a pořízena celá řada chytů a struktur. 

Výtěžek ze vstupného také činí podstatnou část našich příjmů a možnost lezení v zimních 

měsících je k nezaplacení. 

Půjčovna 

Materiál, který je v půjčovně se v roce 2016 nezměnil. O půjčovnu materiálu se stará Tomáš 

Hornych, u kterého si můžete materiál zapůjčit. Seznam materiálu je k vidění na webových 

stránkách klubu včetně i kalendáře půjčeného a rezervovaného materiálu. Nejvíce byly 

využívány helmy a ferátové sety. Pokud něco v půjčovně postrádáte, dejte tip výboru.  

Knihovna 

Možná to někdo nezaregistroval, ale klub má i půjčovnu knih, která obsahuje i průvodce. Ty 

je možné si zapůjčit u Libora Jenky. Seznam na webu není zrovna aktuální a bylo by 

potřeba ho aktualizovat. Pro rozšíření knihovny platí to samé jako u půjčovny. 

Web 

Webová stránka klubu je důležitou součástí klubového života. Je zdrojem informací o akcích 

klubu, lezeckého kroužku, půjčovně, umělé stěně a dalším. Nově byla přidána záložka 

Bazar, kde můžete něco prodávat, koupit nebo jen nabídnout službu, zájezd apod.. Další 

nová věc je možnost ke každému článku připojit komentář. Vkládání informací na web má 

na starosti Tomáš Hornych. Vaše věci ke zveřejnění můžete zasílat na jeho mail. Na zřízení 

klubového profilu na sociálních sítích jsme se zatím nedokázali dohodnout, i když výhody 

oproti zkostnatělému systému statických webových stránek jsou zřejmé. 

“Nabídka služeb 

klubu je tu pro 

Vás” 
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Slovo závěrem 
Na závěr mi dovolte poděkovat Vám všem za spolupráci v roce 2016. Nebojme se pochválit, 

neboť si myslím, že se nám podařilo dosáhnout celé řady cílů a obohatit klub a klubový 

život. Příští rok budete vybírat nový Výkonný výbor a Předsedu klubu. Doufám, že Vaše 

volba přivede do vedení klubu aktivní lidi se zájmem o dění v klubu a jeho rozvoj. Novému 

vedení přeji, aby cítili Vaši podporu a zájem o budoucnost klubu. 

Hore zdar 

 

 

Tomáš Hornych 

Předseda  

Telefon 737984119 

tomhornych@gmail.com 
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