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Úvodní slovo 

Úvodem 

Po covidovém období se vrací vše k normálu. Rok sice startujeme ještě za covidu (a 

s covidem), ale rozum vítězí a můžeme fungovat bez omezení. Můžeme se tedy věnovat 

našim tradičním akcím a společným radovánkám. Jsem rád, že toto oslovuje další a další 

lidi a naše základna se dále rozrůstá. A to mezi mládeží, takže bude v budoucnu na čem 

stavět. 

 

A co dál? 

Jak jsem řekl, snad bude na čem stavět. Ale samo se to nepostaví a všichni budeme muset 

přiložit ruku k pomoci. Někdo symbolicky, někdo aktivně. Ale bez toho to nebude fungovat. 

V roce 2023 budeme vybírat nové vedení klubu, a to je šance, jak vystoupit za stínu a 

aktivně se zapojit do klubového života a převzít odpovědnost za jeho rozvoj a budoucnost. 

Věřím, že celá řada z Vás na to má a není se potřeba ničeho bát. Tak pojďme společně do 

toho. 

Tomáš Hornych                                

Předseda HKO 

19. února 2023 

„Volba vašich 

zástupců je 

hlavní vaše 

právo. Stát se 

jedním z nich je 

vaše příležitost.“ 
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Rekapitulace akcí 

Novoroční open 

30. ročník závodů na obtížnost na stěně v Polici. Po covidové pauze jsme netušili, jak to 

bude. Nakonec 20 mužů a 7 holek se popralo o nejlepší umístění. Tradiční jména doplnilo 

dravé mládí, atak to má i být. Závod byl neskutečně vyrovnaný a prvních místech 

rozhodovaly výsledky kvaldy nebo čas lezení. Vítězství odváží Tomáš Binter a Hana 

Šikulová.  

Přeci jen covid ještě řádil a téměř celý tým lehl a tím bylo znemožněno konání dětských 

závodů. Nakonec se nepodařilo ani nají podzimní termín, takže letos bez dětských závodů. 

Otevírání skal 

V sobotu 7.5. tradiční jarní akce. Tentokrát nás hledání nové věže zavedlo do Horňáku. 

Trochu jsme ji museli vykopat, ale údolka je parádní. Vzniká asi čtveřice nových cest a 

potenciál dalších není vyčerpán. Adepti vyprovokovali večerní zábavu ve Žďáře. Nakonec 

pro nemoc nebyli a zaskočili kluci z Vrcholu drzosti. Moc se nás nesešlo a trochu jsme se 

na sále hledali, ale nakonec se zapařio. Jak jinak. 

Zájezd do skalní oblasti 

Anketa nás opět nasměřovala do Ostrova. Škoda, že většina hlasujících pro Ostrov nejela. 

Takhle se tam sešli převážně ti, co by jeli raději jinam. Ale co, počasí vyšlo a my 

prozkoumali sektory, kde jsme ještě nelezli. Parádní ikonické věže, koupání, cyklo výlet, 

terasa pod Císařem a večery u ohně. Nic nechybělo.  

„Klubový život, 

Váš život, náš 

život“ 
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Pouťové stavění 

Pouťové stavění spojujeme 

s připomínkou 70 nedožitých 

narozenin Míry Šmída. Je škoda, 

že mou chybou pokládáme kytici 

jen s Hanýskem a myšlenkou, že 

jdeme pozdě se přesouváme 

k Budíku. Tam zjišťujeme, že jsme 

tam vlastně byli dříve a ostatní na 

nás čekají. Nakonec se nás schází 

dost a stavění se daří. Jak jinak. 

Cestu vytahuje Vašek. Škoda, že 

nahoru nás moc neleze. 

 

 

Brigáda 

Sobotní ráno 22.10. a nejisté počasí. 

Přesto se nás scházi poměrně dost. A 

to je klika, protože přesun materiálu na 

místo je pěkná makačka. Schody pod 

Večerní se rozpadly a nezbylo, než je 

opravit. Původně zamýšlené 

zpevňování terénu na okrajích počká. 

Jako zázrakem téměř neprší a práce 

jde od ruky. Nějaký ty potíže se sice 

objevily, ale to nás nemohlo zastavit. 

Ani před pokračování u buřtů či ještě u 

Malíka.  
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Zájezd do pivovaru 

Tentokrát míříme do 

Dobrušky na Rampušák. 

Prohlídka pivovaru a 

seznámení s jeho historií, kdy 

ho obnovili téměř z ničeho. 

Následné posezení nad 

speciály bylo super. Vybaveni 

zásobami nám cesta domů 

taky utekla a za mě super.  

 

 

Poslední slanění 

V sobotu 26.11. už dopoledne vyrážíme na Slavný uzavřít skály. Cestou děláme oheň na 

buřty a na pokec při kapce něčeho na zahřátí. Slaňujeme z Junácké vyhlídky. A tím to 

nekončí. Pokračujeme k Lidmanom, kde večer proběhne koncert Vrcholu drzosti a Expedice 

Apalucha. Koncert byl pro všechny a bylo plno, což nakonec přineslo i zisk. 
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Kroužek mládeže 
V červnu vyrážíme do Moravského krasu na skalní soustředění. Navštěvujeme tři sektory a 

na výletech poznáváme krásy oblasti. Na podzim po odlivu starších doplňujeme stavy a 

máme 17 dětí. Hned z úvodu vyrážíme na závody Trutnováků a Náchodáků. Na konci roku 

ještě do Nováče na bouldry. Celkem se nám daří a získáváme celkem 6 prvních a 7 

druhých míst. A i když se nevěnujeme primárně závodní přípravě je to dobrý výsledek naší 

práce s mládeží. 

 

„Výchova dětí 

k lezení a 

k aktivnímu 

pohybu je klíčem 

k budoucnosti 

klubu.“ 
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Ostatní agenda 
 

Půjčovna 

Tak tady je nad čím se zamýšlet. Kromě Pařílka, který si dvakrát přišel pro helmu, žádný 

pohyb. 

Co se týká knihovny, tak ta je u Libora Jenky. Návrhy na pravidelné doplňování například 

průvodci ještě nenašlo shodu, ale je to v řešení. 

Web 

Webové stránky fungují, a to hlavně díky Hrušákoj, který to po mě urovnává. Systém je ale 

otevřen i vám, tak neváhejte ostatní seznámit se svými výlety, plány a úspěchy. 

Stěna 

Rozšíření malé stěny byl dobrý tah. A už sílí hlasy na další rozšíření lezecké kapacity či 

facelift profilů na hlavní stěně. To bude úkol nového vedení. Zatím se podařilo díky dotaci 

z kraje koupit zase nové chyty a podmínky lezení tak vylepšit. 

 

„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 

 


