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Slovo úvodem 

Rekapitulace 

Při ohlédnutí za rokem 2018 si myslím, že bychom mohli být spokojeni. Naplánované akce 

se podařilo uskutečnit, organizačně i finančně zabezpečit. Dokonce tu byla i vlaštovka 

v podobě nové klubové akce. Zbývá už jen získat dost lidí k účasti na těchto akcích. Je mi 

jasné, že akce typu brigáda, a ještě zadarmo, nemají velkou oblibu. Otázkou pak zůstává, 

proč se každý rok schvalují v usnesení. Nečekejte na to, co se stane. Běžte tomu naproti a 

sami, pokud máte nápad, navrhněte jeho realizaci. Určitě výbor rád pomůže a podpoří dobré 

nápady. 

Přehled ekonomických ukazatelů 

Detailně hospodaření klubu probereme ve Zprávě o hospodaření. Co mohu říci už nyní je, 

že se nám dál daří získávat podporu. Mezi naše hlavní podporovatele patří Město Police 

nad Metují, Český horolezecký svaz, AIX a další, kteří podporují naše akce. Díky nim jsme 

zvýšili hotovost o téměř 60 000,- Kč. Nyní, po 5 letech od vybudování bouldrovky, nastal čas 

zase někde naše uspořené peníze utratit.  

Přehled členské základny 

V roce 2018 jsme do svých řad přijali pár nových tváří. Přesto počet členů nejvíce ovlivňuje 

kroužek, kde každoročně se mění počty. Ke konci roku máme včetně mládeže 64 členů.  

Výhled do budoucnosti 

Jak jsem již uvedl, je na čase připravit plán na rozumné investování hotovosti. Nabízí se 

úprava stěny, která je jediným naším majetkem. Samozřejmě se dají pořídit i jiné věci. Vše 

máte v rukou a svým aktivním přístupem můžete ovlivnit co nám budoucnost přinese. 

Tomáš Hornych 

Předseda HKO 

20. února 2019 

Klub je nutno 

hodnotit ne podle 

hospodářských 

výsledků, ale 

hlavně podle 

spokojenosti 

členů. 
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Přehled akcí 

Novoroční open a Novoroční pohárek 

Náš závod otevírá závodní sezónu už spoustu let. Tradiční návštěvníci pověsili závodní 

lezení na hřebík a mladí se k nám nehrnou. Přesto 28 závodníků je slušná účast.  

Závod pro děti připravují instruktoři z kroužku pro kluby z okolí. 33 dětí je taky slušná účast a 

šlo by zvážit pořádat primárně závod pro mládež. Na oba závody nám přispělo finančně 

spousta partnerů. Všem děkujeme. 

Otevírání skal 

Konec dubna je čas kdy už nezbývá než otevřít skály. Vylezení nové věže se stává vždy 

trochu detektivní činností a kvalita odpovídá nabídce. Doufáme, že pro další roky se ještě 

pár věžiček najde a tradice setkání na začátku outdoorové sezóny bude pokračovat. 

Klubový zájezd 

Po několika letém navštěvování Tisé a neshodám na posledním výletu se organizátoři 

rozhodli pro zahraniční výlet. Původně avizovanou Juru nakonec vystřídalo Arco. Lezení, 

koupání, ferraty, pivo, víno, ženy, zpěv si užilo asi desítka účastníků zájezdu. 

O krále Ostaše 

V půlce června proběhl další z nepravidelných ročníků Memoriálu kamarádů. Původní 24 

hodinový formát a celkem slušně 10 týmů. Bojovná, ale fér atmosféra. Závěrečná after, kde 

únava dohnala snad každého. Musíš zažít. 

Pouťové stavění 

Pouťové nedělní dopoledne tradičně patří výstupu na Budíka cestou Pouťová. Společný 

výstup horolezců a lyžařů z Policka je krásným příkladem spolupráce a kamarádství. Jen 

těch horolezců by mohlo být víc. Hrozí, že se nahoru nepoleze, protože nebudou lezci. Pro 

tentokrát jsem musel cestu vytáhnout já. 

Brigáda 

Proběhla tradičně v říjnu na Ostaši. Počasí bylo parádní, a tak se nás i dost sešlo. Letos 

jsme ji rozšířili o úklid odpadků na žádost SCHKO. Zapojili jsme i děti z kroužku, aby poznali, 

jaká práce je za odhozeným papírem. Akci finančně podpořil ČHS a SCHKO. 

Poděkujme 

našim sponzorům 

za to, že můžeme 

připravovat 

zajímavé akce 

nejen pro naše 

členy. 
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Exkurze 

Jedna z nových akcí přilákala spoustu účastníků. Nápad na výlet do Pivovaru Olivětín dodal 

Dujan a sám i vše zařídil. Největší držáci využili ještě nabídky místního rockového klubu a i 

ostatní se taky drželi statečně. Pro veliký úspěch se bude určitě opakovat. 

Poslední slanění 

Pozdní příprava se odrazila v nemožnosti zajistit termín. Nakonec jsme se sešli 

v Divadelním klubu, kde k tanci i poslechu zahráli kluci z Adeptu. Lidí bylo akorát a pěkně 

jsme se vešli. Jen odpoledne si slanit přišlo jen 8 zájemců. To bylo trochu zklamání. 
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Ostatní agenda 

Kroužek mládeže 

Jako v minulých letech jsme připravili závody v lezení pro naše členy a okolní kroužky. Na 

jaře jsme s dětmi jeli na soustředění na skály u Kutné hory. Mimo to jsme se při vhodném 

počasí kroužek měli na Ostaši či podnikli výlety na Křížák nebo do HISu. Na podzim jsme 

přijali některé nové tváře. S některými jsme se bohužel rozloučili. O kroužek se stará Tomáš 

Hornych a Lumír Pražák. To nám neumožňuje kroužek rozšířit na více než 15 dětí. Do 

budoucna se nezdá ani schůdné pokračovat na dobrovolnické bázi a celý projekt kroužku 

bude potřeba zvážit a zrevidovat. 

Servis pro členy 

Mezi ně bychom zařadili půjčovnu materiálu a knihovnu. Obě tyto instituce dlouhodobě 

stagnují. Ať už zájmem o půjčování, tak i pořizováním věcí do nich. Myslím, že mají 

opodstatnění. Ovšem bude potřeba je taky zrevidovat a doplňovat o žádané položky. 

Další servis je informační. Zatím používáme webovou stránku, emailovou komunikaci a 

vývěsku. Dle mého názoru by bylo vhodné využít některé z rozšířených sociálních sítí a tím 

komunikaci mezi členy zrychlit a zatraktivnit. 

 

 

 

Slovo závěrem 
Už jsem toho řekl až až. Využijte svého práva a podávejte návrhy na akce, nákupy či 

podněty na zlepšení. Zapojte se s námi do organizování klubového života, třeba jako Dujan 

a obohaťte ho o svůj originální a neotřelý přístup. Jen tak se vám bude v klubu hezky žít a 

spolu s vámi i nám všem ostatním. 

 

 

Vše, co děláme 

pro klub určuje, 

jaký klub vlastně 

je.  
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Kontaktní informace 
 

 

Tomáš Hornych 

Předseda HKO 

Telefon 737 984 119 

tomhornych@gmail.com 
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