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Vážení členové Horolezeckého klubu Ostaš, vážení přátelé HKO, 

 

jako již tradičně je jedním z bodů Členské konference přednesení zprávy o činnosti 

HKO za předchozí rok, tj. rok 2011. 

Vedle lezeckých a jiných aktivit provozovaných v souladu s našimi stanovami, jsou 

důležitou náplní činnosti klubu akce schválené na předchozí Členské konferenci. 

Připomeňme si tedy, jaké to pro loňský rok byly:  
 
• lezecké závody „Novoroční open 2011“  
• účast v závodu „Tajfunky 2011“ 
• 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 na Ostaši 

Vedle těchto akcí bylo poslední členskou konferencí rozhodnuto, mimo jiné, ještě o 

následujících úkolech:  
• Osobou zodpovědnou za půjčování lezeckého materiálu, za vedení 

výpůjční knihy a vybírání půjčovného bude Marek Lacina.  
• Členská konference ukládá Výboru zvážit změnu banky pro vedení účtu 

klubu. 
• Členská konference schvaluje nákup 2 cepínů, 1 páru maček a 2 přileb. 

Cenový limit stanoví Výbor. 
• Členská konference uděluje Výboru mandát k rozhodnutí o zařazení 

závodu „Novoroční open“ do kategorie Českého poháru. 

Ano, bylo toho hodně a bohužel ne vše se podařilo zorganizovat a vykonat. Ale 

pojďme si stručně připomenout, co jsme v minulém roce zvládli a co nám zůstává 

ještě dotáhnout.  

 
 
1. Novoro ční Open 2011 

Nový rok jsme tradičně zahájili závodem v obtížnostním lezení na naší umělé 

lezecké stěně v sokolovně. Závodu se účastnilo 37 mužů a juniorů a 14 žen a 

juniorek. Závod měl opět vysokou úroveň, k níž přispěli hlavní stravitelé cest Alberto 

(Pavel Hrubý) a Prťka (Jirka Koutský), hlavní zpracovatel startovní a výsledkové 



listiny Bonati (Jarda Ulvr), ředitel závodu Heřman (Jiří Škop), hlavní rozhodčí Majkl 

Stuchlík a další dobrovolníci z řad členů a přátel klubu.  

Je samozřejmě nutné připomenout, že závody by již nebylo možné pořádat bez 

sponzorských darů ve formě cen, které převážně zajistil Alberto a podpory města 

Police nad Metují a Sokola. 

Článek věnovaný průběhu závodu byl zveřejněn jak na oddílové vývěsce, tak 

v Polickém měsíčníku. 

 
 

2. Tajfunky 

Tento oblíbený závod se v r. 2011 bohužel pro nedostatek sněhu neuskutečnil.  

 
 

3. Otevírání skal na Ostaši 
 

Vloni se tato akce poměrně vydařila, počasí bylo krásné, účast slušná, vybraný 

skalní útvar měl nesčetně možností „prvovýstupů“, které se však nakonec ukázali 

jako cesty opakované, neboť domněnka, že „nová“ věž neuvedená v průvodci ani 

jiných zdrojích je tak říkajíc neposkvrněna se ukázala jako lichá. No nevadí, 

v letošním roce jistě uspějeme lépe.  

Každopádně díky všem, kteří se na výběru a vylezení prvovýstupů v rámci této akce 

angažují. 

 
 

4. Instruktážní den 
 

V loňském roce nebyl Instruktážní den uspořádán a to především z důvodu mizivého 

počtu členů, pro které je organizován. 

Letošní rok bude doufám v tomto ohledu příznivější. Při Instruktážním dnu 

samozřejmě předpokládám spolupráci se Skalní záchrannou službou, přičemž 

výpomocí při Instruktážním dnu by nám tento spolek mohl určitým způsobem splatit 

půjčování lezecké stěny pro jejich výcvik. 

 



5. Oddílový zájezd do Labských pískovc ů 

Po několika letech jsme se rozhodli vrátit se zpět do Tisé (přece jen tyto skály mají 

svojí obtížností blíže k domácímu Ostaši). Po vzoru zájezdů z let předchozích bylo 

jako termín stanoveno období cyrilo-metodějo-husových svátků. Bohužel počasí se 

postavilo proti a tak účast členů klubu byla hodně smutná – Axmánek, Áda a já. Tato 

skupinka byla doplněna o Ádovu …, Milana Paskra, rodinu Čendů a Majklů a také již 

tradičního účastníka Arabůva kamaráda Rosťu Horčíka.  

Lezení proběhlo pouze první den ráno na Anglickém palouku a pak již začal úřadovat 

déšť, který se umoudřil až v den odjezdu. 

Novým poznatkem byla jistě i zkušenost z místa ubytování – chaty ústeckého oddílu. 

Myslím, že takto „luxusní“ ubytování tady již hodně dlouho nebylo. Pro příště asi 

nebrat…  

 
 

6. Lezecký závod „O Krále Ostaše“ 

Použiji příměr z minulého roku - této akci vládl opět Marek (Láca), s podporou 

našeptávače Heřmana, a připraven byl výsledkový servis prostřednictvím Bonatiho. 
Závod byl připraven docela přálo i počasí, takže se opět ve věžích Ostaše závodilo. 
Závodu se účastnilo 10 lezeckých dvojic. Při neúčasti předchozích vítězů se uvolnila 
možnost dalším, a tak nakonec zvítězili Ondra a Veronika Kalouskovi, kteří vylezli 43 
cest.  
 
Pořadatelské dvojici Láca – Heřman se opět nepodařilo býti posledními a skončili na 
pěkném 9. místě. 

 
 

7. Poslední slan ění 

Tato závěrečná akce sezóny byla opět umístěna do hospůdky U Malíka na Ostaši. 

Z důvodu dlouhých dohadů o termínu bohužel nakonec nezbyl čas na spojení 

s tradiční brigádou. A tak šlo „jen“ o symbolické slanění a následné hodnocení 

uplynulé sezony a střádání plánů do budoucna u poháru nějakého toho lahodného 

moku.  

Účast byla celkem slušná a čekání na srocení davů bylo vyplněno promítání lehce 

historických záběrů z dobývání vrcholů na Ostaši a v přilehlém okolí. 

 



Tímto jsem ukončil stručný komentář k akcím schváleným pro r. 2011 a nyní již jen 
krátce k dalším úkolům z minulé Členské konference.  

Lezecký materiál, včetně toho nově pořízeného je již soustředěn u Lácy, nyní 

připravujeme ceník půjčovného. 

Finální rozhodnutí o případné změně banky bohužel ještě nepadlo, i když částečné 

zjišťování podmínek již proběhlo. 

Schválený nákup „zimní výbavy“ proběhl a klubový materiál se rozrostl o mačky 

Raveltik Phantom vel.L, 2 cepíny Raveltik Demon mountain a 2 přilby (Petzl a 

Mammut). 

„Novoroční open“ do kategorie českého poháru zařazen nebyl, a to především 

z důvodu zachování „naší atmosféry závodu“. 

Tímto bych zakončil část týkající se závěrů z předchozí Členské konference. 

 
 

8. Ochrana p řírody a dodržování pravidel lezení 
 

Dodržování lezení v otevřených lezeckých obvodech, a dodržování pravidel lezení, 

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 opomenutelným 

stránkám našeho sportu.  

Mějte toto nadále 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.  

 
 

9. Webové stránky klubu, výv ěska 
 

Webové stránky klubu jsou stabilizovány a jejich funkčnost je zásluhou především 

Jónyho. Aktualizace probíhá dle řekněme nejnutnějších potřeb a v tomto ohledu je 

jistě co zlepšovat. 

Pro úplnost připomínám, že stránky fungují na adrese www.hkostas.cz. 

Vývěsní informační skříňka na sokolovně je myslím pravidelně aktualizována a 

doplňuje nebo duplikuje funkci webových stránek. Hrdou funkci nástěnkáře vykonává 



k naší plné spokojenosti Sejfy. Materiály k vyvěšení mu můžete zasílat na mailovou 

adresu, která je uvedená v kontaktech na našem webu. 

 
 

10. Horolezecký klub Ostaš 
 

Počet členů ke konci roku 2011 byl 46. Je to výrazně menší číslo než v závěru 

devadesátých let, přesto však stéle patříme k těm velkým klubům. 

Abychom však mohli fungovat i v budoucnu, je nutné stabilizovat členskou základnu. 

Nemohu a ani nechci na nikoho vyvíjet tlak, aby v klubu setrval nebo aby „dotáhl“ 

nové členy. Jsme klubem, který je založen na dobrovolnosti, a tak každý z nás musí 

cítit sounáležitost k této skupině lidí podobných zájmů. Každopádně bychom ale měli 

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

pouze to, že 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 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. Budiž 

lehkou hrozbou třeba to, že při letošním Novoročním open 2012 jsme téměř nebyli 

schopni dát dohromady týmy rozhodčích pro jednotlivé cesty. A to se ještě nestalo.  

Na druhou stranu je tu, alespoň pro mne, jedna pozitivní věc – po mnoha letech se 

zase věnujeme práci s dětmi. Je to zásluhou dětského kroužku, který vede Terka 

Vítková a Dany Drechsel. Oběma za to patří velký dík. 

A velký dík patří i výboru a předsednictvu 

 
• Předsednictvo Jiří Škop – místopředseda 
 Jaroslav Ulvr – hospodář 
 Jiří Seifert – tajemník  
• Výbor Jiří Koutský 

 Pavel Axman 
 Adolf Kadlec 

 Karel Nováček 
 Petr John 
 Marek Lacina 
 Daniel Drechsel 

Ne, skutečně nejsou za svou práci nijak odměňováni a práci pro klub vykonávají ve 

svém volném čase. A volného čas, pokud něco takového v dnešní době vůbec 

známe, má asi každý z nás dost málo.  



11. 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! 
 
 
Michal Stuchlík  
předseda klubu 


