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Úvodní slovo 

Úvodem 

V roce 2017 Členská konference zvolila nové vedení na další tři roky. Ty jsou za námi a nás 

všechny čeká volba našich nových zástupců. Pečlivě je vybírejte tak, aby co nejlépe 

reprezentovali klub na venek i co nejlépe reprezentovali vaše zájmy. Samozřejmě se 

můžete zapojit i vy. Každá pomocná ruka se hodí k rozvoji klubu. Dovolte mi jim poděkovat 

za práci pro klub, kterou vykonali. 

 

Výhled dál? 

Takže, co si slibovat od nových voleb? Nezdá se, že by se chystalo zemětřesení. Myslím, 

že s takovým to přístupem, spokojeností s tím, co máme, nehledáním výzev a vlastním 

zapojením, toho mnoho nedosáhneme. Rozhodně to zavání stereotypem. Stereotyp nudou 

a nuda neaktivitou. A to by byla poslední kapka pro klub a jeho budoucnost.  

Tomáš Hornych                                

Předseda HKO 

3. března 2018 

„Volba vašich 

zástupců je 

hlavní vaše 

právo. Stát se 

jedním z nich je 

vaše příležitost.“ 
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Rekapitulace akcí 

Novoroční open a Novoroční pohárek 

29. ročník závodů na obtížnost na stěně v Polici. Asi jedna z nejslabších účastí. 15 mužů a 

7 žen. Vítězství si z Police odvezli Eliška Novotná a Tomáš Binter. Nás čekala analýza 

situace, a dokonce i myšlenky na konec pořádání. Ty jsme nakonec rozehnali a jedeme dál. 

Týden na to čekal závod i na děti a mládež do 14 let. Těch přijelo 34 a rozdali si to ve třech 

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

se neztratili a medaile zůstaly doma v každé věkové kategorii. 

Tajfunky 

Nepravidelný trojboj na krátkých lyží díky 

dostatku sněhu se opět konal. Pohár za 

sjezd z Boru, slalom na Homoly a skok do 

dálky tentokrát zůstal v Machově. Odměna 

v podobě poháru s Fernetem, ale vyšla na 

každého, kdo měl zájem.  

 

Otevírání skal 

V sobotu 4.5. proběhla tradiční jarní akce. Příhodné počasí, které na jaře panovalo na nás 

počkalo a umožnilo, tak vylezení nové věže. S ohledem na výročí, které jsme si v roce 2019 

připomínali, se věž jmenuje Sedmdesátka a vedou na ni 4 cesty. Prťka byl při chuti a vylezl 

asi nejtěžší prvovýstup Otevírání skal, co pamatuji. Cesta Vybojovaná VIIIa! je ukázkou 

vytříbené pískařské techniky a odvahy. Volnou zábavu jsme přesunuli do Divadelního klubu, 

kde k tanci a poslechu zahráli kluci z Adeptu.  

Takových akcí jen houšť 

Zájezd do skalní oblasti 

Členové klubu spolu s manželkami a dětmi vyrazil tentokrát do Arca. Původně se mluvilo o 

Juře, ale zvítězila slunná Itálie. Opět účastníci nesepsali žádný report na web, tak nemohu, 

vzhledem ke své neúčasti, k ní nic bližšího říct. Škoda 

 

„Klubový život, 

Váš život, náš 

život“ 
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O krále Ostaše 

Láca s Heřmanem se vrátili k tradiční podobě. Počasí přálo, a tak nic nebránilo uspořádání 

10. ročníku během 12 ti let. Své štěstí stát se králem zkusilo 14 týmů. Škoda, že konec 

poznamenala nejen neskutečná bouřka s kroupami, ale i spory o fair play duch soutěže. Zdá 

se, že to je konec tohoto setkání lezců. 

Pouťové stavění 

Pouťové nedělní dopoledne patří už neodmyslitelně k setkání lezců a lyžařů za jedním 

účelem. A tím je vylezení Pouťové cesty na Budíka. Lidí se sešlo dost a lidská pyramida 

umožnila snadný nástup do spáry a úspěšné vylezení. Dokonce i pan starosta potrápil tělo a 

mohli jsme ho přivítat na vrcholu. Bohužel moc nás nahoře nebylo. 

Brigáda 

Sobotní ráno 19.10., Ostaš. Brigáda se tentokrát nesetkala s pochopením. Alespoň šest 

členů si našlo čas na zvelebení naší oblasti a dorazili přiložit ruku k dílu. Na pořadu byly 

opravy již stávajících děl a zpevnění pod Stěnou starých pánů. Pochvalu zaslouží Hrušák, 

který z aktivoval rodinu a zajistil tím dostatek tekutin pro pracující. Díky 
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Poslední slanění a setkání k výročí 70. let 

V sobotu 23.11. už dopoledne vyrážíme na Ostaš uzavřít skály. Slaňujeme z vyhlídky na 

Zbrojnoše. A tím to nekončí. 

Odpoledne pokračujeme 

v Suchém dole setkáním u 

příležitosti 70. výročí od 

registrace prvního 

horolezeckého oddílu 

v Polici. Připravili jsme 

program promítání dobových 

i současných momentů 

z lezeckého života Polických 

lezců. A večer, tradičně 

Adept doprovodil rockem 

zbytek dne. 

 

Zájezd do Náchodu 

A za týden, komu to nestačilo vyrazil 

do Náchodu na prohlídku pivovaru a 

následnou degustaci. Pokračování 

v Polici je trochu černou kaňkou na 

klubové hrdosti, kdy nikdo nenašel 

odvahu se postavit našim snědým 

spoluobčanům. 
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Kroužek mládeže 
 

Kroužek se etabloval na polické scéně. Patří sice k těm asi nejmenším, kteří pracují s dětmi, 

ale to není důležité. Důležité je děti motivovat k pohybu, k pocitu někam patřit, něco 

dokázat, něco zažít. Snad se nám to daří. Těžko říct, neboť kroužek nesměřujeme primárně 

k výkonnostnímu lezeckému sportu. Přesto za námi zůstávají zápisy ve výsledcích závodů 

místních i celorepublikových. Vyzdvihl bych první místo Evy Hruškové v dětském HIS 

maratonu a druhé místo Míšy Hornychové z Mistrovství republiky v boulderingu.. Na závěr 

jarní části jsme vyjeli na soustředění na vltavskou žulu poznat lezení jinde než na domácím 

písečku. Podzim začínáme s 12 dětmi, kteří se lezení už čas věnují, o to je to jednodušší. 

 

 

„Výchova dětí 

k lezení a 

k aktivnímu 

pohybu je klíčem 

k budoucnosti 

klubu.“ 
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Ostatní agenda 
 

Půjčovna 

Žádné nové přírůstky. Mezi nejvíce půjčované vybavení patří helmy následované 

ferrátovými sety. Rozhodně to upadá a otázka z ní co nám chybí a co by členové využívali. 

Nečekejte na ostatní a sami oslovte výbor se svým záměrem. 

Co se týká knihovny, tak ta je u Libora Jenky. S prosbou se obracejte na něj a tam bych 

viděl ještě větší slabinu 

 

Web 

Webové stránky jsou jediným elektronickým kanálem, kterým se činnost klubu prezentuje. 

Zda to v dnešní době stačí nebudu hodnotit. Každopádně web zastarává a facelift či 

rekonstrukce by mu jen prospěla. 

 

Stěna 

Členská konference zavázala výbor 

dojednáním rozšíření stěny. Se Sokolem 

jsme nakonec našli společnou řeč a během 

prázdnin dorostla naše menší stěna až ke 

stropu. Znamená to i víc práce a nákladů. 

Po dlouhé době došlo ke zvýšení 

vstupného o 50 %, přesto je asi na polovině 

vstupů na stěny v okolí. Zda bychom měli 

ještě utáhnout kohoutky a zisk 

z provozování zvýšit nechám na novém 

vedení. Každopádně přestavba se povedla. 

 

„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 

 


