Horolezecký klub Pardubice Synthesia č.42
Zpráva o uspořádání grantové akce pro mládež
Horolezecký klub Pardubice Synthesia uspořádal plánovanou akci pro mládež
„Tatranská horolezecká školka 2014“ , na kterou byl schválen grant Kč. 13 000,Akce se uskutečnila v plánovaném termínu 12. – 18. července 2014 s původně
předpokládaným počtem účastníků, tj. 26, z toho 9 dětí. Seznam je uveden v tabulce.
Doprava účastníků byla autobusy hromadné dopravy (část účastníků individuálně).
Ubytování na Chatě pod Rysmi s polopenzí.
Sportovní program:
Výstupy v oblasti Mengusovské doliny se zaměřením na poznávání oblasti a výstupy
základního charakteru. Nácvik základních dovedností při pohybu v horách.
12. 7. Příjezd do Tater, výstup na chatu za velmi nepříznivého počasí za silného
deště po cestě místy proměněné v potoky, odpoledne sušení účastníků. Jedna
z dětských účastnic, Rebeka Mazúchová, dojela nemocná (začínající chřipka), na
radu naší lékařky byl zajištěn její návrat z Popradského plesa do Prahy.
V odpoledních hodinách ji předali naši instruktoři rodičům.
13. 7. Překvapivě krásný den, zdařily se výstupy na Český – Ťažký štít a na Vysokou
(dvěma cestami).
14. 7. Pokusy o výstupy na Žabího koně a Volovou vežu. Oba byly přerušeny krátce
po nástupu bouřkou, návrat ze Žabího koně byl slaněním ze Žabího sedla.
15.7. Ráno příslib zlepšeného počasí, oba pokusy opakovány. Zdařil se výstup
žebrem na Volovou vežu (III, s dětmi) Pro přípravu instruktorů pak na Volovou vežu
Stanislawského cestou a V. Štáflové (V) a dále Häberleinovou cestou na Žabího
koně. Výstup na Žabího koně s dětmi bylo opět nutno předčasně ukončit. Jak
organizovat slanění a ústup bylo pro děti pravděpodobně cenným poznáním.
16.7. Zhoršení počasí, celodenní déšť a mlha, metodika. Tatranské cesty a bezpečný
návrat z túr, příprava adeptů-instruktorů pro přihlášení do kurzu ČHS. Beseda
s Viktorem Beránkem o historii Chaty pod Rysmi a jejím budování do nové podoby,
spojená s exkurzí. Večer zpívání s doprovodem kytary, houslí a flétny (našich
studentů konzervatoře).
17. 7. Výstup na Český štít, Dračie pazúry a Kopky, Rysy. Cesty za deště, bez
výhledů a s dlouhým následným sušením všech účastníků.
18. 7. V přestávkách deště sestup do doliny, ve večerních hodinách odjezd.
Sportovní program přes nepříznivé a často nebezpečné proměny počasí se zdařil a
účastníkům se líbil. Během akce nedošlo k žádnému úrazu. Z plánovaných výstupů
se zdařily všechny poznávací cesty kromě Žabího koně. Ústupy z cest při změnách
počasí pravděpodobně přispěly k poznávacím hodnotám zájezdu. Mladí-dospělí
účastníci se osvědčili jako zodpovědní pomocní instruktoři a doporučujeme jejich
přihlášení do kurzů pro instruktory ČHS.

Seznam účastníků
Dospělí
Ing. Jiří Přidal, CSc.
MUDr. Eliška Rozsívalová
Ing. Ak.arch Sylva Matějková
Gabriela Štanclová
Anna Panochová
Veronika Jiráčková
Tomáš Sháněl
Zdeněk Staněk
Zuzana Matějková
Jakub Matoušek
Michal Aschermann
Vojtěch Semík
Barbora Brtnová
Ing. Jaroslav Přidal, CSc.
Jaroslav Štancl
Olga Slavíčková
Jan Hrnčíř

Děti
Anička Mikynová
Karolina
Aschermannová
Jáchym Štancl
Vendula Štanclová
Jonáš Štancl
Tereza Shánělová
Žofie Matějková
Anička Matějková
Rebeka Mazúchová

Datum nar.
15.4.2002
10.5.2000
14.2.2003
14.2.2003
4.10.2005
24.2.2004
2.3.1995
10.5.2004
30.5. 2000

Všichni účastníci jsou členy ČHS.
Vedoucím akce byl Ing. Jiří Přidal, CSc., instruktor horolezectví HAL
Z přidělených prostředků plánujeme účastníkům uhradit příspěvek na dopravu,
ostatní náklady si hradí účastníci sami, instruktoři nejsou placeni.
Přehled hospodaření a doklady jsou v příloze 1, fotodokumentace v příloze 2.
S přátelským pozdravem
Jiří Přidal, jiri.pridal@seznam.cz, tel +420 728 360 643, Truhlářská 257, Hradec
Králové 7, 503 41.
Pardubice 25. srpna 2014

