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Úvodní slovo 
Každoroční příprava výroční zprávy přináší čas na ohlédnutí se a zamyšlení. Jak to vlastně 

v tom roce 2021 všechno bylo. Mozek intuitivně vytlačuje negativní vzpomínky, takže 

všechno září ve světle pohody a uspokojení. Právě takovýto backflash je nutný v každé 

činnosti a přináší tu potřebnou zpětnou vazbu a impulz ke změně. Dovolí nám zapátrat a 

zvážit, zda jsme to mohli ovlivnit, zda jsme se rozhodli správně či naše rozhodnutí by 

v budoucnu mělo být lepší. Podpořené zkušeností z omylů a slepých uliček. Snad se nám to 

i díky této zprávě podaří a naše budoucí kroky budou jasným směrem místo přešlapování 

na místě. Pojďme tedy na to probrat klubové akce a ostatní klubový život. 

Tomáš Hornych                                

Předseda HKO 

30. března 2022 

„Navrhujte, 

rozhodujte, 

zapojte se.        

Je to Váš klub.“ 
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Rekapitulace 

Novoroční open a Novoroční pohárek 

Tradiční lednové závody na stěně se nekonaly z důvodu opatření v boji s koronavirem. 

Stěna byla uzavřena a shromažďování osob zakázáno. Novoroční Open se už v roce 2021 

nepodařilo připravit. Na podzim proběhl alespoň závod pro děti. Využili jsme ho k přestavbě 

části stěny po dvou letech skoro nelezení. Na závod dorazilo 33 účastníků a společně 

s doprovodem vytvořili bouřlivou závodní atmosféru. Nezbývá než poděkovat členům klubu 

za pomoc při přípravě i konání akce. 

 

Otevírání skal 

Akorát se začátkem rozvolňování přichází čas na otevření skal. Počasí přeje a chuť se sejít 

je veliká. Stejně jako nová věž Velká vyhlídka. Najdete ji na Dolním Ostaši za Kondíkem. 

Myslím, že tam jsou 4 cesty, jak bývá zvykem se skrytým poselstvím. Večer se posedělo u 

ohně. Jarní pohoda. 

 

Zájezd do skalní oblasti 

V hlasování členů vítězí opět Ostrov. První prázdninový víkend prodloužený o svátky tedy 

míříme na severní písky. Počasí není úplně suprový a mělo decimující vliv na účast. Pár se 

nás tam nakonec sešlo a myslím, že jsme si to užili. Tři dny lezeme a k tomu výlety jak jinak 

než do skal. 

 

Pouťové stavění 

Celkem dost malá účast znamenala téměř neúspěch ve stavění Nakonec na třetí pokus 

Ruda uspěl, když musely pyramidu vyztužit i ženy. Dobře, že to dopadlo a nevzdali se. 

 

Brigáda 

Na konci října, je nejvyšší čas na skalní brigádu. Úkol byl jasný pro každého kdo zablodil na 

Ostaši do skal. Schody k Sově. ČHS nás podpořilo grantem na materiál. Jeho přípravou, 

dopravou a pracovním plánem se zabýval Čehun. Díky moc. Ostatní se samozřejmě taky 

„Je náš společný 

zájem na 

pestrém a 

zajímavém 

klubovém životě“ 
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připojili a společně jsme připravili pro lezce pohodlný přístup k Sově, Prokleté a dalším 

věžím.  

Poslední slanění 

Z důvodů termínové nouze to vyšlo až na prosinec. Náš původní záměr se sejít ve Žďárské 

hospůdce při doprovodu Adeptů a důstojně oslavit už prošlých 30. let klubu padl na oltář 

kovidových zákazů.  Tak tak jsme se sešli v 65. Odpoledne jsme zašli na Ostaš zamknout 

skály a na posledy si slanit. A večer se scházíme tedy na pivu. Doráží i bývalí členi 

z počátků klubu. Vypráví se, hraje a zpívá a chvíli není prostor na myšlenky blížícího se 

lockdownu. 
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Kroužek mládeže 
Začátek roku je ve znamení covidu. Stěna a ostatní prostory jsou uzavřeny a nám nezbývá 

než kroužek zrušit. S prvními paprsky jsme začali chodit do skal a stěna se otevírá až 

v květnu. Nejvyšší čas připravit soustředění. Nic nevymýšlíme a jedeme do Českého krasu 

do Srbska. Už to tam známe, jak ubytování, tak lezení. Ze začátku trochu prší, tak den 

trávíme v Praze na Smíchově, ale další dny už lezeme na vápně. Na podzim startujeme už 

hned v září. Doplňujeme stavy o pár nováčků. Každý se snaží dohnat odložené akce, tak 

jedeme na závody do HISu a k Trunovákům do Vrchlabí. Na oplátku oni míří k nám na 

závody na stěnu Zbytek roku už trávíme na stěně. 

Musíme taky zmínit úspěšnou kvalifikaci do mládežnické reprezentace v boulderingu pro 

Míšu Hornychovou. Všechna ta soustředění, přednášky a podpora byly skvělou zkušeností. 

Hlavně reprezentace na závodech v Portugalsku, kde získala skvělé 12. místo. Škoda, že i 

sezóna mezinárodních závodů byla zasažena covidovými omezeními a více šancí 

nedostala. 

 

„Výchova dětí 

k lezení a 

k aktivnímu 

pohybu je klíčem 

k budoucnosti 

klubu.“ 
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Ostatní agenda 
 

Půjčovna 

Vybavení, které klub vlastní lze zapůjčit u předsedy. Myslím, že za symbolický peníz. Moc 

se nevyužívala. Většinou helmy, ferátové sety nebo friendy. 

Knihovna zůstává u Libora Jenky, který po nezaplacení není zase členem. 

 

Web 

Nové stánky se snad zažili a informace tam jsou snad dostupné každému. Hrušák jako 

duchovní otec jistě přivítá tipy na vylepšení. Konec konců, pokud chcete přispívat, tak se na 

Martina obraťte a zřídí vám přístup. 

 

Stěna 

Pokud v roce 2020 jsem psal, že byla více zavřená než otevřená, tak teď to bylo snad ještě 

horší. Stěnu jsme otevřely až v květnu asi na dva týdny a na podzim zase nechodili lidi. 

Výsledkem je další rok hubených zisků z provozu stěny, ale hlavně houby příprava na 

sezónu. 

 

Závěr 

Na závěr, když se to vezme kolem a kolem, tak rok 2021 nedopadl zase až tak zle. 

Nepodařilo se upořádat jen závody pro dospělé. Ostatní akce jsme si užili a jak jsem řekl na 

začátku, člověk si stejně bude pamatovat jen ty hezký věci. 

 

„Veškeré věci, 

které klub 

zajišťuje jsou tu 

pro vás.“ 
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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 

 


