
viročn{ s Ql_ůzo e0 l,oko$gtiY,. 3í1iILa

L/ ??!4J?+!: /Př:dseda J. ?anoch/.

váZenr pŤal' .! e 
'

dovo1te lci' abych vás vš echny pŤiýíta1 na
schlizi! lrterá Éá ta}i troc]:ru jubi1ejní ráz.

zvtáště vít{í& u ástupce Ilaší tJ s. iIrd1íěku'.
puje in€. chvojka' protože delegát s. Stuch1í]( ,Bá
terljiínu výroční schůzi svého oddílu'.

2i z_pt áva o činností;

dneŠ!l1 clen 51t ]

Ias čÍ{s zastu-
Ye s te jnélt

letošní& rokeÍ! os1avuje náš odd'} 15. výroěí od svého
zaLoŽenl. za dobu svého trvání oddíl v)'choýal nnoho dobŤýcil
horolezců a nůže se poch1ubit dobrou bÍlalloí v horofezec]ié
či.rtnosti oď cv1ěných-skal až po te1ehory. ]fgši horolezci vJ'jío*
riali nesěís]_né rorrožství výstupů na cviěných skalách' ale i
.!.nožství ve1$i hodnotn;ých výstupll v Tatrách' v Alpách i ji]lýcil
vcf ehorácj'. ija5i ho_'o1'zci nevŠtívi1i Rakouské' ;']^Jn.'ouzs.L_-i'
Švýcarslré a Julské A1py, Ita1ské Dololri1' ' 

gtanulí 4a Ljont
31á:cu 'r 5'li i v Norslných hoTách. -I}91ín, le tento výče" je
nro oi.1Jnci naseho oddí.Iu více ntž dósLačuj ícr. v-ř:L' ::

i v příštÍch Jetech'Duderie Ý této dobŤé tradici po]iTaěovat.
Pi_i iéto přÍ1eŽitosti byclr chtěl !odékoVat za d1ou]loletor1 aktivní
čin]losť v'oďdíle ins. }etTu chvojkovi a Jaloelavu HanušovÍ a za
jejlch dlou-holetou obětavoLr !4áci pIo kolťkti'v je cJňěnÍt věc-
iiýei dax) a Popřát ji: mi1oho Laspóchť. do dnlších 1' L.

I'etošní ]'ok zača} pŤq t1áš cddí]' ve znametlÍ lyŽaŤslrýcll
závodů' ktelých js]]le se záčastnilí e v n.jkt':rých dosáhli Ýelnli
aár,iv.í. 

'ý"l""arro 
] Běh''i Ťis.i'*'qi stě:iani se zúčás'tni1i 3 členové, 'z nióhž Eíc.erscj1 obsadil veir:ri čestné 2. nísto. Rc'vněž f č1e!1o'/ó

se zúča6tn11í iíemorir',1u Ieru 70 v Beďřichově. v io"Jto početrr';
vel-Li o-s25.n!J Závodé 5e u,''rí-tili \e '!:d, poL' .lir[ů-í :c..
-'asi n ''v't.í ičasr n"'f _'cr]o..í.(J P.V1a 'ljijtJ a Z'eňku !ob]i'i1-"
kteIdho Ee lúěastní1o 5 členL'., z :]l!i-c'.rž 5 se u&íÉtilo nezÍ pťvr]':iní
sesti a Enderscb s ini'' vozábea obBadili prvá clvé r!1ísta. ;]'onceli
í:iora jsn' !oř-_d9.tÍ z'!ovčŤení krajsl.ó selrce ]]oro}':zeci'li zinní
t4boŤení na 3oři1i.
Tradiěrri závody ve sjczdu ná lyžích o Plexi-sli se 1)ťo nepříznj'Ý'
sněhové !ocj'ní}}]q nekona1}.
!aěátte,.l' ':i'.-zna' jsne pci.-'c.a1i pcchod po hřebenech i'irLonoš ]la b'ž-
k. c-l^ oo Lrásť l.airac_óv-špirdfarť v :i\n-H,rrachovl lLe : s.
ú^astir:'t;"n i ''tes n'!'"z''ň počrsi l'b]l a ro_.'-o.]Li Jj:É e j 'i
o.)1] t uskutc ř-idt.
-:i''" 

"__' 
á"l'.á se dva č]: novó zúčastlli1i pot'.lod;r IŤeha-l J ěLcF.

v-astní h(101. ;eckť' sezón- b]_LJ 5_r'.i 'a v'1Lj:orořnin ' j -d"
19 Jucné skf1-/. l:1eróho se zít stni1 Ve1ky' l''čeL ě1erů' Počí'j'c
T;'io' olíí óiárnizov nJ -}'Ťo:'_ :c:_oL o Ie. 1í cvíLn ''"o 1'- ":v Tisl:, bsirov5, aeru, labekén ú_r1o1Í a BoŤně společné z3jelcy
n; ircéaé i"dno* !Jsíčné do Ýzdá1enějŠích 1ezeckých ob1astí napi.
,, 

'é: 'c'-o í;ý ' _uŽice a DL-b.l' .. s_'.]1' ,.,ři kt.-c n]] 11.i :: 'ro]_' :''l
absolvovali rrrrro'ho velrrri hoůút41ch vi'te!' ' tJ'to z' Jez'|y "1ě1)r
]]ro:] :i: z!|:n'n'c'!\ _Lezc,.'''ýc _ í"l .c,,' l:'_oJ Ld''é v' sL:' o''' _:

óááiroů'no_r.óíeliivu co: s"e pro:jévi1o }r'íliveil cia]š ích zájenct,
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H.iavní záj;.! oddílu je goust]"-eáován xla ěínnost v9 v€lehorách'
Do Yy60hich' Tate]] Jsne pořád'a1i něko1ik yýko.n]1ostnícb zááezd.il:;
Y_polov1ně 

- 
dubna se J ělenové oddí1u poLus1].i o zi'!ťrí J-derioípřechod do]"1nBni vysokých Tater od' výóhodu k západu podle hley_

+Ího !řebene' kierý přeE ./e]-&Í ne!řr:i4ivé podn íír-L]i až rra raa1ý
4sek uspĚŠně absolvo v8li.
Úspésné-9konči1 i přes nepřízeň poěasí zin&í prústup tradov]i;fií
dolinkalri ' kteřý byl uskutečněn v polovině května. -
v červetxc1 Jsltc uspořádalj. zájezd aa !4r.yho chatu. opšt ná5plo:lásledovclo 1*přiznivé i)očosí' 3je i plcg 1g b. 1o_-sLut^řn.]-o
několík hocEotnych výstupů v oblaĚt1 lJalíi studené doliny.
Počusí náro.však ?řáto při zájCz"u n3 chalLr pod scdlen: VáIrc,
coŽ se takj prooí11o v iočru_abso-Lvo{an:Jch il{.r, B_v1o I).e1(á.rove1ké nnož6tÝí cest gtj.edně těž.kých' s1e i nejvyšš1ho'stupltě
obtížnosti &ezí které se ŤadÍ napŤ. ce9ty na Ýo1ovou věŽ,_
Osarpance a V neposlodní Ťad.ě i nq Gglerii oanku.v grlnu sé ětyři členové oddr:lu uúě3stnili lochodu po hřebeoech
iiÍí zkých TateI.
zájezd'\\ d^a zahraničnÍch vei(ihor ge zúčastBili nanž.1é chvcjkŮvi,kteří )y}i v sTpnu v J'Jfs]:ych A_pách.
ZloItrě Lájezdt óo sEa]' jsr]e uspořjdali Y letošnÍ sezórrě dva
zAiE -zdy nq-ýoauil z níchz jedtn byl glo j::n s }ezenÍB. oba zt.jez-
oy oe-[y vl-Lliy u6Féct1.

Leden

uno !

3Ťeaen

Duben

iavěten

lerven

d e rvene c

$rpen

lír Je]1

Tigá ,/ End e ťs c]1- ? . aísta/
Pcru 70 ,/tnder"sch, Svoboda,

ira b e c,/

!I:ll99!ý-g'933tť- gE9{-I9r:*_l9Z'-?3

- účast na ski-cros Bu
úěast na ilei]oŤíálu

J(.noIíá]. -1isty-voboří1a ./1.inoersch, ?.YozÉb,
a..il".iLec, 5.Svoccda, 5.-"oos/

zinní táboŤeIlí ria 3ořni
Poa_:od Harrachov-Špindlerlv I':]'ýn-EarTac]!ov'VelÍkonočr".í zájezd na suché ská1J

!Ťe cho.) do]inélli vJ5o]:ýc;' Tat€r
Běast n, po chod'Ll PTaha-Prěice
uklidovó brigéda na BoŤr1í
zÁiez,L na Plachovské Ekály
výstup ladoYý&i do]_in]ia0i- Tysoké latr:y
vodáctro-le ze cký zájezd - ohŤe' svatošské si.álJ.
? ě1enoyé absolvovali zálr}adní výcvikoYý liuTz
Janesu V:otlách
zájezd do Je tŤi chovic
výcvikový kuTz v 0s tťoYě
záiezd' d'o !říhraz
zái€z7 d'o . 'ubokých 

skal
pra c o\'ni Dlrgáda V !1se,
záje'd r1e Hrubo!1 9ká1u
6ájezd na Ťerxho chaiu ve vys. latrjqh
záiezď rLa iiorní ska/
poehod po hŤebenech Nízkých Íatea
zážezc' 2- ó1enů do Julských Alp
zájezd na chati1 pod vá.bou ve výs. iatrLch
pracovnj br18áda v Ťi6 é
vodáck"\' zájezd na ohři
zájezd 4a su_ché sLály
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.Listopad _ pracovní brigáda na Bouřňáku
? členovó absolvovaJ-1 kurz cvičitelů 1V. tŤídy

),/ {!4q4q!1 glav-gSg!+gj

}ři sestavoýání _fÍnančního rozpočtu na ].etoš4Í rok nebyly
do rozpočtu vzaty v ívahu někte'ré f;ktory, 'Irieré se proJev1i'"
až běheÁ roku. RozIosrle se např. člen€kÁ zékladna o 7 nov.ich
členť + 2 hogtujÍcí /v r:'frci TJ','' čí@Ž ýantk]y nárok.( Da přídó1
horolezeckého rrateriálu. 

'á1e 
byl pověřen oddí1 o"ganiuování&

4innÍho táboření řrg Bořni' kde bylo íutno zakoupit oběeŤstvcn]:
úěastnílrůn a zaplatiti prónájen irá:-u. ryty nálr iozhodnrit:lll
:(faJské horo]ezecké sekce přídě1en! <io správy lÍa]. ú TÍ6J,é 6t_nJ
pro jejicnž údržbu bJlo nutno zakolrpit vrcho]lovó lmíŽkJ ' kr.abicc
na knížIry' kruhy ' rourákJ', o]-ovó, ceÍ[gnt atd. velkou část nák16dť;
jsíue byli nuceni y lgtoŠ}líE Ioce hrad'it z vlastních osobních
zdxojú. v pŤíštírr ]Íoce j. nBtno zahrnoBt do fínňnčního rozpočtu
vš e ci]trly nezbytné výdgje. PřÍ této pŤi}ežitosti byqhoE chtěli
apelovat na-TJ' abť xespel(lo vala' náš 

- 
fingnční rÓzpoěet na.příŠtí

rok v naxiBální noŽné níře' nťboŤ poža,lBvky jsou na cpod'nÍ hra-
íicí finančníc-b potřeb oddí1u a jsou nl4i!É]"ní ve slovnání
s hoÍolezeckýoi ocidÍly stejně poěetnýBi jaao Je náš.

]da te Ťi á 1ní

oddj]. v1agtní s klrsú 40 Eet]:ových lan zpúsobi1}icb. k použí-
vání. Je to polltovánÍhodné kol'statováaí vzhledeq ir tonu, že rni
od'díl ]o č}enů. Uvažiljeoe_li' že by né}a vlaatait lano Laždá
dÝojice' z11a!1enalo b;J to patnáct lan' to 6na!]ená, že 7 larx se
oddílu stť11e nedostává. l[á to za }lá8lgdek to, že si jsou ho:.o-
lezc1 buá nucel1 1ena salri kupovat ahebo' jali to bohi'-žet ve
ve}kó větš1Iě případů je' 1ézt na opotŤ ebo van:ýc.h starýcb lanecti'
coŽ v sobě skrývá ýe1ké Íiziko s důsled'ky ' o nichž se v horo-
1ezectví ilení tŤeba šíř1t. lÍejiaá je otázira s ostatníB leuec.lrýrl
-aateri.ále&' jako jsott karabiny' skoby' kladive, sEl'čky' cepínJ,
stoupací žeIéza, krosrry ap. IÍa tyzo véci ' které jsou rrenéně
důležité aebylo v einulé dobó ve ťina]1ěnín rozpočtu i]i'iblížer1o.
{ento Íoateriál si ě]'enovó oddílu jEou íricení pořiaovat ]la vlastní
nák}ady ' nebo si samÍ často !trá1o kva1itaí vyťábět' což v sobě
skrývá'nebezpečí přiliejnenšín v ohrožení udrayí, což však uŽ
by]'o jeďnou řeěeno. K t o!]u- bJ ]-o pŤÍhlédnuto !ři sestevovJní
ťlnančního plánu na Tok !911.

L

5/ llenská zák}adna.

Náš oddíl sěl na zaěátkir ]etošního roku ?o ě]-enů_ a 2 hos'.jrl*
jící' Běhen loku za]xechal j ed ei:i ě}e!' a]ítivnj čiru1ogti a pŤ1hlá-
silo se do oddílB 7 nových členr-1 +2 hostující' takže oddí1 l!á _-

:lyní z6 alenl-", á 4 trostuljicí. Toto číslo však íení konečné, nt,boŤ
aá zájel Ýstoup1], do oddílu řaja dd1ších.
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9/ vol.bB t1ov ého výboru.

a/ byl! navrŽtn1: piedseda PanocbjedrateL Eoudcla. pokladEíh SouJ<upová

revlzní koroíse : lndersch
Eie cber

lÍávrJr č]-enú' do hlav!ího výbo3u

lla výroěnÍ scblui ŤJ tlavI]]šo!.t
l. {Tausové
2. soulupová
3. {oudela
4. Panoch

N'a kxajskou kořrfereyrci čH$ navrhnout 3 d'ele€áty: 1.

3'.
Do krajskóho výboru čEs ]la vrhlout d'alšíhb kandidáta:
Do Úv ČHs a .Kv čhS navthnol{t kancidátal lng' chvoj(a
!o pléna Úv čtts navrhrrout kandidátB: ing. vozáb

Endeť9cb'

ý Do vrcho]-ové koniÉe kraje lavr-bnout: Brebc€
YŠ ichn1 trav!žení byli odsou-hfa5etli.

b,/

erl

t/
á/

gcbýá}e!i

schÝá1err1

rJ: Ja!. 
' 
PaÍroch

7 delegátú:

'. 
Pol8nský

o. .ilutlIKová
7. Jíanuš

u l-ianrš
chýo jlrov ]
Íng' r/o r:' b

i'ajluš



lol qtán akeí na rok lg?f:
-._._--.-leden _ 7. 1. Ski.cro.g g o9t"'osě-!16é

14. l. íed1ová

ll!.oT

duben

květer!

bře zen

ěgrven -zálczd
zájezd

ócrvenec _záJ'lzd
zá3ezd'

slpe]l' -ráJead
pochod

-zá)eLd Í\a chatu do Ťater
záÍgzd do svojkova a sloupu

řÍjen -6.-7. záiezě na vodu
26' 10. lbajsjď Bťaz na loŤeni

Iisto!ad -4. 11. Běl1 sj'a1éken
9. 11. zájezd ná suché 6ká1y

prosinec _7. 1?. výroční echúze
Do p1ánu akcí nejgou zahrnEt}, brj_gády n8 údržbu 3ka1,
tsoŤne a výcvikovi dqy na ska].ách' kterýEí obsadÍ4e po
nékterJ volř!é tornín} běheó roku.

-6-

oddÍIovy tult]a j Ý qoJejbale /tilet-u1p,t/trlenorlál PeŤu

-10. ?. zéÝ"d ve sjezdu o Plexl-st114. ?. z]-atý cepín Jizergkých bor
p och od Hašrachov-šp{ndl e r{í loýn_tlá!řacho v
NeBorÍál f. .:iŠtJ á z. vobqtrtá
23. ?. a1anÍ tÁboř€aí rÍa 3ořni

-lgchod &!aB11 c e-IÍěděne c-Bou.třlák / Ra bě Žká cV
přsctrod hř€bene JesEníků a Erslick''ho sBěžniku
/na lÉžE ách/

-1.-B. zájezd na Ro.báěe
Přechod hřebene Rolráěů
20.-2r. zé,iezd do lřachovE|ých skal
dálkový pochod ?ra.ha_lrěice

-4.-6. holo1ez-ckÝ graz v AdTšDachu
18. 5. Zab1lkův iroz v l'abskéÁ údolí
zÁjezd na vod'u

do Příhr8u
na chatu do Tater

do Dubskýcb gkal
do v. Ťater pod staliy

na Hrubol1 skálu
po }rřebenech slovenských bor

ún tay
dohodě

Pro ]iaž(]ý zájEzd bRde urěen vedoircí' který bude záiezd o?Ea-
niEačně zajišŤovat. PIán bud'e Ťozes}án kaŽdéuu členu odcílu.
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1]./ Diskuse a íkofr'.

V Qrgagí3alní 3aiištšní 3].9x!_gk!

B/

c/

D/ gvsdsní }vielakého-vteliu-d'o orovozu

Y;!sÍrYi*;i.pro organÍzac1 provést po proJ ednání na první

c/

T,/

lodřobrrostÍ 9e u!čÍ přj' první lednové oohůzi.
zajis}ční ele5u /večer-po Plexi -sk!,/
Rozpis úko1ů na prvnÍ lednpvé schůzi. .

zi]rmí táboření na Bořnl
urč1t ú.koly na plvtlí lednovó €c}růz1'

ý č}gnské sc]xÉze-v_roce }9?Jr
buaelne pořádat Ix za dva.ně6íoQ a to ru !!9ďee a napeynostanovenéar !1:'sté. Zajištěni EíglnoltÍ. e&-b-Ych'o sb :rohtinastjlo scházet dostal "" ú*or rnĚ. 

_dňo6'ír.u." irlň eiccí buc"dě1á| na 2 akce něsÍčně c to 8 p]a!ágilhěó' iáiiZ"J ín;síce.
|:9 ]"i9:' ktcří-se budou chtÍt's !;;il;;y áffiúiit nc spo-J-ecne-atce-ve vol_rlych terfiínech bude uložénr ne C}etě ]]oálořeněr4 seŠ1t pro vukazy.

}o.dohodě_ cvičite].ů byIQ ŤozbodButo aoj}oŤučit všera č1enúroodd'].u' aby si ved]i v. 9}astní!r záiÍu- záznaáy o proved n7chÝýstupecn' potud to jiŽ nedě]'ajÍ. těnto způeo6 re._;i s_rt lc."vyslupu sc bÚzne pIovÉdÍ a výkonní horolezci bv sé ani beznich neobešlí; na záL]adě tě;hto údajů 3sou vyiírán_i úlai't-níci. do zahraničních záJezdů' u "*p"ái",'óó 
-re'prě 

zóniaaní crr
,?lUZ S te V ap, .

f],]. o doho'nuto' aby :',ie každé výroční schůzí b]/10 plovid5no
vyl'od_rrocení nejaktÍvnčjŠíno č1ěne za up1ynuJ.oí sežónu'. JeTo svyo zplisobelo foma ooutěže' která jÍstě podchytí zá j!:nl
nnoha ě] e]!'r. '

Závóreěné zhoónocenÍ oficie1ního pro€Tattru Šchize pŤovedl
zástu]:c e rJ s. Hrd]iělra.

' ' Y Lrvodu vytk} výboru něktoré ťo'ltální chyby ve vedení
€chŮze.
a/ !ř.dseda me1 přeěíst progran schůz.^ a dÁt jej schválitc/ Přcdsc.la oddílu' lra v]1Ioěni echůzi pouze přěrětl zpIávL]', aleschrlzi neříd í
c/ Kanci_idétLa nov,iho v}boŤu ná být pŤipravcru přede@d/ ZlrivY o hoslodaí'ení přednliší'rei'izi'í tonisó' která v da1šÍ0sleduje p1nění usucsení' v. zptáyé o 1rospodaíerrí se na

. vyroční schůzi sDí oojevit ieÁom or_icielňí úoa:le.e/ Neb]1o i'Í.ovcdeno závirečné úsnesení a zlrodnocení.
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,Př€€-tyto výtkJ byta činJ!o6t_v}goko ohodnocena c E ccLl:o_
:::^]]l::lÍ na gcbůz1 i-s jeJ'e lrutĚ[ěó- uýro 

_vJ 
šioiuao verr:;uspokoJenÍ.

Pokud š1o o nepÓkrytí potřeb oddj}u, bylo toto přiřk]:uroJako virra výborq oddífu. "rótoŽc postávií ni,aóuiuiut"ý finaa-ční.rozpočet. Nebyla to'těaý ii*'j;ň;tí."ňá"ř"íiž''so"l',."předložené požadavty.

-_-.- lí^ skoněil of1cie]'4Í prograo sctúze, &terá pokTačova_L?\vlzeo' vi] Eteréa goutěž1ly !říčlenné b}ídky pocj 
_vedenín

cvlěÍte10 v boroleaecké tebrrr.
.By.ty .!!odÍ ÝnutJ dl€pozltilry - ,/ vo'áb+eršte Jrrgké ská].y'
c_}.vo jka_lad'o vé dolinky' loós - Cb'ata řaňi' ňá"{u ňiii"\FoLých Íater/

_--. loté ss rozlouč1l 5 oddÍ1ée zástupce tJ f,okoootlvJ3í1iaa e' Ilrd].íěka.
gchtáé' bJla uko!ěena a lokřaěovala volná zábgva.
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