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Vážení členové Horolezeckého klubu Ostaš, vážení přátelé HKO, 

 

rád bych vás nyní seznámil se zprávou o činnosti HKO za předchozí rok 2014. 

 Věřím, že jste si předchozí rok řádně užili a dělali dobré jméno nejen sobě, ale 

i našemu klubu. Kromě individuálně či skupinově organizovaných „soukromých“ akcí 

členů klubu, jsou důležitou náplní činnosti klubu akce schválené na předchozí 

Členské konferenci. Připomeňme si tedy krátce, jaké to pro loňský rok byly:  
  

• lezecké závody „Novoroční open 2014“,  
• účast v závodu „Tajfunky 2014“ , 
• sportovně-společenská akce „Otevírání skal“,  
• instruktážní den na Ostaši (povinný pro všechny nové členy a členy mladší 18 

let),  
• klubový zájezd do skalní oblasti,  
• lezecký závod „O krále Ostaše“,  
• společenská akce „Poslední slanění“,  
• skalní brigáda.  

Pojďme si tedy stručně připomenout, co jsme v minulém roce zvládli.  
 
1. Novoro ční Open 2014 

 Nový rok jsme tradičně zahájili závodem lezení na obtížnost na naší umělé 

lezecké stěně v sokolovně. Závodu se účastnilo 32 mužů a juniorů a 8 žen a juniorek 

což je nárůst o 8 závodníků oproti roku 2013.  

 
2. Tajfunky 

 Každoroční sněhová loterie tentokrát nedopadla vítězně, takže se oblíbený 

adrenalinový závod nemohl pro nedostatek sněhu konat.  

 
3. Otevírání skal na Ostaši 

 Otevírání skal se stalo již tradiční akcí. Vloni nám počasí nějak nepřálo a tak 

jsme po nezbytném pivku zamířili na novou věž, kterou jsme pojmenovali Johnyho 

lenoška. 
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4. Instruktážní den 
 

 Na začátku sezóny proběhl instruktážní den pro nové a mladé členy HKO. 

Jeho cílem bylo připomenout jak správně a bezpečně se věnovat lezení. Ten proběhl 

v sobotu 22.3.2014 od 9 hodin na oddílové stěně. Prezentací a ukázek se ujalo trio 

Káťa, Gromas a Lumír a jejich snažení poslouchalo 14 účastníků. 

 
5. Klubový zájezd do skalní oblasti 

 Výbor nakonec rozhodl, že oddílový zájezd bude opět v oblasti Tiských stěn, 

konkrétně v Rájci. Počasí přálo a tak lezení bylo celkem dost jak v Rájci, tak v Tisé. 

 

6. Lezecký závod „O Krále Ostaše“ 

 Tento lezecký závod dvojic, memoriál kamarádů, můžeme směle nazvat již 

také „tradiční“, neboť v r. 2014 se konal již VII. ročník. Závod byl nejprve z důvodů 

počasí zrušen a následně byl najit náhradní termín na podzim roku. Závodu se 

účastnilo 8 dvojic. 

 
7. Poslední slan ění 

Tato spíše společenská akce se konala z důvodu rekonstrukce sálu v Suchém 

Dole v Divadelním klubu v Polici nad Metují kde k tanci a poslechu hrála skupina 

ADEPT – BLUES BAND.  Symbolické slanění proběhlo na Ostaši. Kdo přišel tak si 

myslím, že nelitoval, včetně těch kteří se domáhali členství bez zaplacení příspěvků. 

  
8. Skalní brigáda 

 V uplynulém roce proběhla skalní brigáda kde jsme na Ostaši postavili schody 

u věže Sokol. Na brigádě vznikli malé komplikace, ale nakonec vše bylo dokončeno. 
 
 Tímto jsem ukončil stručný komentář k akcím schváleným pro r. 2014 a nyní 
již jen krátce k dalším aktivitám klubu v minulém roce. 

 Pokračuje fungování dětského lezeckého kroužku při HKO pod vedením K. 

Sadílkové a T. Hornych. Kroužek čítá cca. 20 dětí a vedle pravidelného lezení na 

stěně jsou organizovány i „soustředění“ ve skalách a další outdoorové akce. 
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 Oddílová trička jsou zadány u firmy Blue Flay s tím, že je realizována výroba 

prototypů. Předpokládaný termín pro představení je plánován na březen 2015. 

 Realizace boulderové stěny byla diskutována s vedením Sokola se závěrem, 

že bude uvolněna nářaďovna v prostorách Sokolovny pro výstavbu stěny. 

 Tímto bych zakončil část týkající se aktivit klubu a jeho členů v předchozím 

roce. 

 Následně chci všem kdo se podílel na podílí na jednotlivých akcích 

pořádaných klubem HKO poděkovat. 

 
9. Ochrana p řírody a dodržování pravidel lezení 
 

 Jako již tradičně nemohu opomenout dodržování lezení v otevřených 

lezeckých obvodech, a dodržování pravidel lezení, které by mělo patřit 

k samozřejmostem každého jednoho z nás. Ad jedna je to otázka morálky, a ad dvě 

je to otázka etiky, která rozhodně nepatří k těm nepodstatným stránkám našeho 

sportu.  

 Mějme toto stále na paměti. Pokud naše činnost bude i nadále probíhat 

v souladu s platnými pravidly (rozuměj – zákony, povoleními, zákazy, interními 

instrukcemi svazu, apod.), nebude naše činnost ze stran státního aparátu (zejména 

ochrany přírody) omezována.  

 
10. Webové stránky klubu, výv ěska 
 

 Webové stránky klubu jsou stabilizovány a jejich funkčnost je zásluhou 

především T. Hornycha.  Pro úplnost připomínám, že stránky fungují na adrese 

www.hkostas.cz. 

 Vývěsní informační skříňka na Sokolovně je nyní vyvěšena. 
 

11. Horolezecký klub Ostaš 
 

 Počet členů ke konci roku 2014 byl na úrovni 38 a tímto HK Ostaš stále patří 

k těm větším lezeckým klubům v ČR. Zároveň chci podotknou na členství 

jednotlivých členů v ČHS, který rok o d roku klesá.  

 Abychom však mohli fungovat i v budoucnu, je nutné, přidat ruku k dílu. 

Z pozice předsedy klubu bych rád apeloval na dodržování povinností plynoucích 
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z našich stanov. Jsme klubem, který je sice založen na dobrovolnosti, ale každý 

z nás by měl cítit sounáležitost k této skupině lidí podobných zájmů. Měli bychom 

tudíž cítit alespoň trochu zodpovědnosti za něco, co vytvořili předchozí generace. 

Stručně řečeno - jak bude klub fungovat, jaké akce bude pořádat, jak na něj bude 

nahlíženo od ostatních lidí, je JEN a JEN NAŠE VĚC.  

 K tomu, aby byl i nadcházející rok pro klub rokem dobrým, je třeba, abychom 

se jen nevezli s davem, a nečekali, až za námi někdo přijde a poníženě nás požádá 

o pomoc při pořádání nějaké akce. Důležité je přicházet s nabídkou pomoci 

iniciativně.  

 
12. Závěr 

 
 Ještě jednou děkuji všem, kteří se v průběhu roku zasloužili o dobrou 
reprezentaci našeho klubu, a zároveň těm, kteří reprezentují náš klub dobře 
odvedenou prací při organizaci našich klubových akcí, nebo prací ve výboru, či 
předsednictvu. 
 
Děkuji Vám za pozornost!!  
 
 Do nového roku Vám přeji vše dobré, stálé zdraví a mnoho pěkných chvil ve 
skalách, horách, bílých pláních nebo u piva!!!  
 
Hore zdar! 
 
 
Pavel Axman 
předseda klubu 


