PŘEHLED AKCÍ ČERVEN – ŘÍJEN 2003
•

Ve dnech 14. – 15. června 2003 se uskutečnil lanový traverz nad zatopeným lomem na
Výklekách. Patronát nad touto akcí převzal Lanex Bolatice a zajištění provedli jeskyňáři
Ostravy a Prostějova. Při této příležitosti bylo velice rozsáhlé cvičení Speleologické
záchranné služby v součinností s Policií, vojáky české republiky a letecké záchranné
služby Olomouc. Cvičilo se hlavně slaňování z vrtulníku, záchrana z podvěsu a
zachraňování z lana. Cvičení bylo velice náročné a k dispozici byly tři vrtulníky. Mezi tím
pracovníci Lanexu a pozvaní prováděli adrenalin na laně. Velice zdařilý víkend byl
zakončen ohňostrojem.

•

Ve dnech 28. – 29. června 2003 jsme se zúčastnili akce města s názvem Den města.
Ve městě se snažilo prezentovat svou činnost všech 42 spolků a dobrovolných sdružení
ze Štramberka. Na městečko, které má 3 200 obyvatel je to neskutečně moc. Kromě
běžných spolků jako hasičů, fotbalistů, různých dalších sportovců a jiných mají i dva
divadelní soubory. Je to měst asi s největší zájmovou činností v naší republice.

•

Ve dnech 29. – 30. června 2003 byla akce na Štramberku kopání. Bohužel ve čtvrtek
pršelo a do jeskyně nateklo 4m vody. V sobotu byly nasazeny výkonná čerpadla, ale
bohužel, čerpalo se do neděle dopoledne. Takže se vše uklidilo a odjelo domů. Na
chalupě se dokončila ložnice a připravil materiál na nátěr střechy.

•

Ve dnech 19. – 20. července 2003 byla uskutečněna pracovní akce na Štramberku.
Byla prováděna práce v jeskyni na vodítkách, kontroly a opravy těžebních okovů a
výměna některých dřevěných části těžní věže. Taktéž se mazalo lano těžního vrátku a
kontrolovalo ustavení. Večer byl s kytarou u táboráku u jeskyně.

•

Ve dnech 24. – 27. července 2003 se na Výklekách uskutečnil další adrenalinový
lanový traverz nad vodní hladinou zatopeného lomu. Pořadatelem byli Prostějovští
jeskyňáři. Tohoto klání se zúčastnilo několik jeskyňářů z českých skupin. Bylo nám
předvedeno moderní vybavení a výstroj vojáků české armády. V noci předváděl své
umění na kytaru Arnošt z Prostějova.

•

Někteří naší členové se zúčastnili 44. jeskyňářského týdne SSS na Slovensku Strážov
2003. Tento se konal ve dnech 30. 7. – 3. 8. 2003. Strážovský kras se nachází pod
Žilinou a výchozím bodem k jeskyním je vesnice Čičmany, kde byl rozbit hlavní stan.
Zúčastnili jsme se exkurzí do jeskyní Četníkova svadba a propasti Predná. Jeskyně na náš
vkus byly velice zajímavé.

•

Dne 16. srpna 2003 byla na Štramberku brigáda na nátěr střechy. Jelikož mnoho
našich členů byla na dovolené, tuto činnost při velkém vedru provedl Pařez. A bylo
takové vedro, že se nepodařilo vše natřít.

•

Ve dnech 30. – 31. srpna 2003 se na Štramberku uskutečnila oddychová akce vedena
Mates a to Pivní maratón. Všichni účastníci dostali registrační karty, které si museli
nechat v restauraci potvrdit po vypití piva. Soutěžilo se ne o množství vypitého piva, ale o
více rozdílných razítek. Takže kdo chtěl vyhrát, musel se pohybovat a ne sedět u piva.
V teplém počasí pivo opravdu přišlo vhod. V neděli bylo pod mrakem, takže jsme
relaxovali společnou procházkou Štramberkem.

•

Na dny 12. – 13. září 2003 jsme
byli pozváni na Den NATO, kde
jsme
prezentovali
činnost
Speleologické záchranné služby.
Zde
jsme
prováděli
ukázky
transportu zraněného, průzkum
nepřístupných
míst,
ukázky
vybavení a nakonec práce pod
vrtulníkem. Tato prezentace se
konala na letišti Mošnov, kde svojí
činnost
předváděly
všechny
integrované záchranné služby.
Bonbónkem
bylo
vystoupení
vojáků
s jejich
pozemní
a
vzdušnou technikou. Škoda jen, že
nebylo hezké počasí a to spoustu návštěvníků odradilo.

•

20. – 21. září 2003: Počasí jako stvořená pro kopání v jeskyni. Krásné počasí,
v jeskyni sucho. Bylo nás dostatek, takže jsme se mohli střídat. V jeskyni bylo akorát a
venku horko. Na práci v jeskyni byla fronta. Přijeli nám také pomoci kamarádi
z Holštejnské skupiny. Podle vytěžených okovů to bylo poznat. Za sobotu a neděli se
vytěžilo 130 okovů, což je 6,5 tuny materiálu. Mates nestačil vařit vepřo knedlo zelo a
sekané bylo tolik, že jsme ji nestačili sníst. Večer bylo krásné posezení u ohně a v noci
jsme spali venku u jeskyně. Vždyť bylo teplo 20°C Někteří se dokonce koupali v jezírku.
Opravdu vydařený víkend.

•

25. – 27. října 2003 proběhla kopací akce na Štramberku. Začalo to špatným
počasím. V jeskyni bylo metr vody, takže de začalo čerpat. Pomoc při kopání opět slíbili a
splnili kamarádi z Holštejnské skupiny. Po vyčerpání jsme začali kopat, ale spodní vodítky
byly už malé. Museli jsme prodloužit spodní vodicí desky o celé dva metry a nahoře
opravit odtlačné válečky. Pak jsme pokračovali v těžení. Začalo nám však do kšeftu pršet
a být taková zima, že jsme museli v pondělí práci ukončit. Nedalo se vůbec jezdit
s kolečkama, strašně to klouzalo. Strojníkovi mrzly ruce a nepomáhal ani ověřený RUM.
Toho se vypilo dosti a zima bylo čím dál víc. A to jsme chtěli ještě na ohni opéci
nabízenou kozu. Koza, nekoza, vše jsme sbalili a v předvečer státního svátku jeli domů.

zpracoval V. Šutta

