Horolezecký klub Pardubice č. 42

15 .července 2016

Zpráva o uskutečnění grantové akce pro mládež Horolezecká školka 2016.
Týdenní soustředění dětí na skalách , pořádané Horolezeckým klubem Pardubice 42 ve spolupráci s
Hobby centrem Praha 4 se uskutečnilo ve dnech 12. – 18. června 2016.
Místo uspořádání : Dům-chalupa Horolezeckého klubu Pardubice Synthesia, Koberovy-Vrát č. 6,
Železný Brod.
Počet dětí celkem 22 a 3 malé děti, které se zúčastnily jen části sportovního programu. V příloze je
seznam účastníků, všechny děti v horolezeckém programu jsou členy ČHS, ať už v pardubickém nebo
pražském oddíle. Počet dospělých instruktorů byl 10, někteří pracovali omezenou dobu převážně ze
studijních důvodů.
Vedoucí akce: Ing. Jiří Přidal, CSc., instruktor horolezectví HAL (č. 05071). V instruktorském sboru byli
mladí účastníci předchozích „Horoškolek“, kteří v letošním roce absolvovali nebo byli vysláni na
školení instruktorů ČHS : Anna Panochová, Petr Řezka, Michal Aschermann, v části programu Vojtěch
Semík, což máme za potěšující vývoj.
V programu byly : a) pro nejmladší hry, výlety do okolí, bodovací soutěž, vyprávění o horách a první
výstupy na skalách. b) pro mladé lezce základy horolezectví, soutěže v horolezeckých dovednostech,
výstupy ve skalách se zaměřením na horolezeckou techniku v horách ČHS s využitím metodických
pokynů ČHS. Záměrem bylo připravit i schopné zájemce pro výstupy v horách a připravit mladé
družstvo pro účast na Tatranské horolezecké školce, kterou oddíl pořádá ve Vysokých Tatrách, letos
na Chate při Zelenom plese. Zúčastní se 7 absolventů letošní školky.
V metodickém programu byl nácvik horolezeckých technik – slaňování, jištění, zachycování
jednoduchých pádů. Lezecký program byl zčásti omezen špatným počasím (denně namočené skály),
takže k výstupům se podařilo využít prakticky jediný den.
Pokusili jsme se přispět k utváření správných etických vztahů k horolezectví zařazením večerních
vyprávění našich zkušených horolezců: Františka Hoška o Elbrusu, Jiřího Přidala o Gestole, Vladimíra
Černíka o Alpách. Tyto večery měly u dětí úspěch.
Stručný program:
12. 6. Příjezd dětí, organizační záležitosti
13 .6. Metodika v „tělocvičně“ jištění, uzly, slaňování, soutěžní přezkoušení
14. 6. Prohlídka Suchých skal, slanění od kruhu v severní Vlajkové, zahájení „Velké etapové hry“,
trvající po celý tábor. Večerní vyprávění.
15.6. Metodika v tělocvičně: jištění prvolezce, chytání pádu spolulezce, (poloviční lodní uzel !!).
Instruktáž v resuscitaci : MUDr,. Markéta Floriánová, praktický nácvik na modelových pannách.
16. 6. Návštěva Sklářského muzea v Železném Brodě, velmi se líbila, možnost navlékání korálků,
zkoušek s historickými stroji. Večer ale sušení zcela promočených účastníků. Soutěž v uzlování.
Večerní vyprávění.
17.6. Krásné počasí, výlet do bludiště Kalich, odpoledne využita jediná možnost lezení na skalách
z celého týdne (Vlajková věž, Malá a Velká plotna, Kazatelna, Kuttův roh aj.). Noční hra. Večer
příprava“dortu instruktorů“ pro děti (průměr 65 cm), .
18.6.
Vyhodnocení, slavnostní zakončení Horoškolky, předání cen (část dodal Hudy sport Pardubice, část
oddíl), předání a snězení obrovského dortu, předání dětí rodičům.
Zajištění : Děti si platily náklady na cestu a potraviny, jídlo se připravovalo na chatě. Obětavě
připravovala p. Renáta Ladová (včetně domácích koblížků) s obětavým přispěním ostatních , kteří
měli právě čas .
Instruktoři nebyli odměňováni.

Zdravotní a hygienické zajištění:
Ubytování bylo ve společných místnostech ve vlastních spacácích. Koupelna umožňovala každodenní
(povinné) koupání v teplé vodě. Během akce nedošlo k žádnému úrazu ani k onemocnění.
Seznam účastníků je v samostatné příloze.
Vyúčtování akce je v samostatné příloze.
Fotodokumentace byla zaslána přes „Úschovnu“.
Za výbor klubu : Ing. Jiří Přidal, CSc., vedoucí akce

