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Úvodní slovo 

Úvodem 

V roce 2020, stejně jako ostatní sportovní spolky, nás zasáhly opatření vlády v boji 

s koronavirem. Přesto se podařilo zorganizovat celou řadu akcí a činností, které jsme si 

naplánovali. Nejvíce nás to omezilo v přístupu na stěnu, v práci s mládeží a ve 

shromažďování. Přesto bych označil rok 2020 za celkem úspěšný. 

 

Co čekat? 

To je otázka. Opatření nám dál brání ve využívání stěny a v práci s mládeží. A situace se 

nezdá, že by se lepšila. Navíc jaro je ještě daleko. Co se týká akcí klubu, to se ještě uvidí, 

co bude možné a co dál ne. Nezbývá než se těšit na první jarní paprsky a s nimi na výlety 

do skal. Nepodléhat depresi a pracovat na sobě. 

Tomáš Hornych                                

Předseda HKO 

3. února 2021 

„Ohlédnutí se na 

to, co jsme 

dokázali a 

poučení se 

z chyb je cesta 

k budoucím 

úspěchům.“ 
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Rekapitulace akcí 

Novoroční open a Novoroční pohárek 

Začátek závodní sezóny opět patřil Polici. Celkem 42 závodníků si to rozdalo na 4 

kvalifikačních cestách. Vítězství si z Police odvezli Hana Šikulová a Tomáš Binter. Závody 

se myslím povedly a vrátila se i chuť pokračovat a dotáhnout ten 30 ročník. 

Týden na to čekal závod i na děti a mládež do 14 let. Těch přijelo 43 a rozdali si to ve třech 

kategoriích. V konkurenci okolních oddílů z Trutnova, Broumova, Náchodu a Nováče jsme 

se neztratili a nějaké ty medaile zůstaly doma. 

Otevírání skal 

Otevírání už zasáhl koronavir a nakonec i počasí bylo proti. Po několika odkladech až 6.6. 

je vylezena věž Kukačka a na ní 5 cest. Kdo chtěl,tak poseděl u Malíka a víc se dělat 

nedalo. 

 

 

„Klubové akce 

kořením 

klubového 

života.“ 
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Zájezd do skalní oblasti 

Po letech, zase na severních pískách. Tentokrát kempujeme v Ostrově. Počasí vyšlo a 

každý si našel to svoje. Vyjelo se do Žlebu, do Tisé a samozřejmě hlavní hřeben v Ostrově. 

Došlo i na koupačku a každovečerní posezení kolem ohně. Věřím, že každý odjížděl 

spokojen.

 

O krále Ostaše 

Jak se Láca 2019 vyjádřil, tak se i stalo. I když na otevírání se ještě zdálo, že by mohla 

tomuto setkání svitnout jiskřička. Nakonec bohužel nic. Uvidíme jak letos, zda se najde 

řešení pro nejpalčivější otázky, které stály u jeho přerušení. 

Pouťové stavění 

Počasí přálo, a tak nic nebránilo tradičnímu výstupu na Budíka. Pouťová cesta lezená o 

Polické pouti je už za ta léta pojmem. Nástup do cesty vydatným stavěním je příležitostí jak 

se sejít s kamarády a společně vystavět lidskou pyramidu až k nástupové spáře.  

Brigáda 

Tak ta bohužel se stala obětí vládních opatření. Výbor rozhodl o jejím přesunu na jaro a jak 

to nakonec bude se teprve uvidí. Každopádně by se hodila. 
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Poslední slanění a setkání k výročí 30. let 

V sobotu 14.11. vyrážíme na Ostaš uzavřít skály. Slaňujeme z vyhlídky na Zbrojnoše. To, že 

nic jiného nebude možné je jasný. Uděláme si alespoň oheň a klábosíme do večera. 

 

 

 

Zájezd do pivovaru 

Tak ten taky padl jako oběť koronaviru. 



Str. 05 
 

Kroužek mládeže  
   

 

Kroužek mládeže 
 

Kroužek se pokoušel pracovat, tak jak to vláda umožňovala. Když to nešlo na stěnu, tak 

jsme byli ve skalách. V červnu se nám dokonce podařilo vyrazit na soustředění do 

Jeseníků. Sice více, či méně pršelo, ale každý den jsme trávili lezením a sportováním, takže 

nakonec spokojenost. Na podzim jsme se ani pořádně nerozjeli a už to zakázali. Ještě 

chvilku v listopadu a jinak stojíme. Závodů moc nebylo a tam kde jsme byli jsme se určitě 

neztratili.  

 

 

„Výchova dětí 

k lezení a 

k aktivnímu 

pohybu je klíčem 

k budoucnosti 

klubu.“ 
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Ostatní agenda 
 

Půjčovna 

Žádné nové přírůstky a téměř žádné zápůjčky. Knihovna je stále u Libora Jenky. Návrh na 

vytvoření seznamu knih a průvodců jednotlivých členů, kteří by případně byli ochotni je 

zapůjčit se nepodařilo udělat. Úkol tedy trvá. 

 

Web 

Webové stránky díky aktivitě Martina Hrušky doznali změn. Nejenom, že je snadnější pro 

adminy s nimi pracovat, ale snad je to příjemnější i pro vás. Třeba na mobilu. S tím souvisí i 

debata o změně loga za modernější a další věci prezentace klubu. 

 

Stěna 

Stěna byla více zavřená než otevřená. To bude mít dopad i do příjmů, kdy na podzim 

vlastně ani pořádně neotevřela. Dotace, které jsme získali na vybavení a opravy jsme v letní 

přestávce využili na plno. Opravila se rozpáraná plachta na bouldru a pořídila se hromada 

chytů, a to jak na bouldr, tak i na stěnu. Letos to asi nerozšíříme. 

 

„Služby, které 

nabízíme členům, 

jsou tu pro ně za 

pár korun či 

zdarma.“ 
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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 

 


