Zpráva o činnosti za rok 2008
Speleologická činnost byla zaměřena hlavně na jeskyně Štramberského krasu a to na
Pouťovou a Slámovou sluj. V jeskyni Pouťová jsme na jaře provedli výměnu odtlačných
válečků, zpevnění těžní věže a připravení na těžbu. Pak jsme chtěli provést prolongaci
vyvěračky z Pouťové jeskyně, která leží na soukromém pozemku a majitel s touto činností
nesouhlasil. Bohužel celý rok byla v jeskyni voda, takže naše příprava byla k ničemu. Vody
bylo většinou od 2 metrů do 10 metrů. Opět jsme zkoušeli čerpat vodu u příležitosti dětského
dne, ale jenom jsme zničili čerpadlo. Pak už jsme v pracích na Pouťové nepokračovali.
Provedli jsme několik sestupů do jeskyně Slámová sluj, kde se prováděla kontrola posuvů
bloků, pevnost výstroje a další. Na letošní rok byla navržena výměna žebříku, aby se zvětšila
bezpečnost činnosti.
Další akce směřovaly do zahraničí. Několik naších členů společně se ZO 1-02 Tetín, 1-08
Týnčany a 6-02 Vratíkov, se zúčastnilo expedice do Slovinska, oblast Nová Gorica, kde
hledali a mapovali jeskyně. Během šesti pracovních dnů se podařilo zmapovat celkem 26
jeskyní, propastí a kaveren o celkové délce blížící se 1 km.
Dále několik naších členů se zúčastnilo akce Italů ze skupiny San Giusto z Terstu při
prolongaci jeskyní v Italských Julských Alpách v oblasti Monte Caninu a Jof Di Montasio.
Byly prolongovány staré nalezené jeskyně, které měly zjevný velký průvan a hledaly se cesty
dále. U jeskyně San Boegano se postoupilo o 150 metrů dolů.
Dále se jedna maše členka zúčastnila vernisáže na Zbrašovských aragonitových jeskyních.
V nespeleoologické činnosti jsme se podíleli na záchranářském cvičení Rallye Rejvíz, kde
jsme pomáhali v organizaci a dělali figuranty zraněných.
Dále jsme pomáhali při organizaci Helpíkůva poháru, což je záchranářská soutěž pro děti
z 5. tříd základní školy v české republice.
V červnu jsme udělali v rámci dětského dne, na Štramberku dětský lanový traverz a exkurze
do jeskyně.Pak už jsme prováděli údržbu na chalupě a sezónu roku jsme ukončili vánoční
ochutnávkou.
Zpracoval Václav Šutta

