
Zpráva o 22. Horoškolce na skalách 11.7. – 17.7.2021 

 

Týdenní soustředění pro děti od cca 10 do 18 let na skalách pořádané Horolezeckým klubem Pardubice ve 
spolupráci s Hobby centrem Praha 4. Po loňském přeplněném ročníku jsme letos pokusně rozdělili akci na dva 
termíny. Tento pro děti převážně nad 10 let a druhý termín pro děti pod 10 let.  

O celkem 20 účastníků se staralo v různých dnech celkem 21 instruktorů a ostatních organizačních sil a posil. 

Ubytování bylo zajištěno v chalupě Horolezeckého klubu v obci Vrát, Koberovy, ve vlastních spacácích, stravování 
bylo zajištěno vlastními silami.  

Týden částečně propršel, přesto se podařilo zajistit čtyři alespoň částečné lezecké dny. Lezení probíhalo na 
Suchých skalách pod vedením instruktorů školených ČHS (RCI a HAL) a instruktorů proškolených v rámci oddílu 
instruktory ČHS. 

Po celou dobu probíhala celotáborová hra Záchrana planety. 

Všichni, kteří se podíleli na průběhu horoškolky, pracovali zdarma ve vlastním volném čase. 

 

Program: 

11.7.ne – sjednocení metodických postupů instruktorů, lezení na skalách, odpoledne příjezd dětí, zahájení 
horoškolky, večerní promítání a vzpomínání na Kavkaz 

12.7.po – kontrola vybavení účastníků, základní zjištění úrovně, zopakování a nácvik základních metodických 
postupů, odpoledne hurá na skály a lezení prvních cest 

13.7.út – celodenní lezení na Suchých skalách 

14.7.st – po nočním dešti výlet na Kalich a prověření orientačních schopností účastníků bojovou hrou, večer 
promítání fotek a vyprávění o heroických výkonech instruktorů v Ádru a Tatrách 

15.7.čt – po nočním dešti, nácvik dopomoci druholezci, výlet na skály nad Koberovy, odpolední lezení na již 
suchých Suchých skalách 

16.7.pá – lezení na Suchých skalách, večer zakončení celotáborové hry 

26.7.so – slavnostní zakončení horoškolky, poděkování všem účastníkům, instruktorům a organizátorům, pojídání 
obřího borůvkového dortu 

 

Pár nejmenších do deseti let zdolalo několik přechodů skalních hřebenů a jednodušší cesty. 

Ostatní (větší) lezli husté prásky do obtížnosti VIIb, plnoletí již tahali cesty samostatně v obtížnosti dle svých 
zkušeností a dovedností. Letos počasí nedovolilo tradiční návštěvu Skaláku. 

 

Účastníkům ani instruktorům se při lezení kromě odřených kolen nic nestalo ;) 


