Zpráva o činnosti za rok 2012
Speleologická činnost:
Pouťová jeskyně
Na této lokalitě neprobíhala žádná činnost. Během roku byla jeskyně v srpnu jednou
zkontrolována, kdy se v ní nacházelo cca 5 metrů vody.
Jeskyně Vykopaná
Byl kontrolován stav zabezpečení vchodu do jeskyně. Žádná činnost zde neprobíhala.
Jeskyně Slámova sluj
Chatu Dr. Hrstky, v jejímž sklepení se vchod do jeskyně nachází, má stále v pronájmu Tomáš
Harabiš (Valašské království s.r.o.). Kanálovou vpusť, která byla vstupním otvorem
do podzemí, nahradil kovanou mříží a vstupní část jeskyně nasvítil. Zájemcům z řad
veřejnosti umožňuje vstup do sklepa a pohled do „nitra štramberského podzemí“. V jeskyni
neproběhla žádná činnost.
Moravský kras
Zúčastnili jsme se 31. ročníku Speleofóra ve Sloupu. Účast na jedné pracovní akci holštejnské
skupiny na Černém závrtu.
Ostatní krasová území
V Rychlebských horách jsme pomohli s prolongací Smrčnického propadání, navštívili jeskyni
Liščí díra (s Rumovým dómem) a j. Staré Podhradí.
Další navštívenou oblastí byla Dolní Morava s jeskyní Tvarožné díry.
Opět jsme se podívali do nových objevů prostějovské skupiny v jeskyni Za Hájovnou
(Vařekova j.) a shlédli divadelní představení O princezně Zlatovlásce s herci z řad členů
skupiny, konané u příležitosti každoroční akce Krapas.
Ostatní činnost:
Jednou z každoročních akcí je mezinárodní soutěže záchranných služeb Rallye Rejvíz,
na které ani letos nechyběli zástupci našich řad. Opět jsme působili jako figuranti
při simulovaných zásazích nebo jako organizátoři na jednotlivých úkolech.
Pokračovaly práce na sociálním zázemí v naší základně pod tělocvičnou ve Štramberku.
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FOTOGRAFIE Z AKCÍ

31. Speleofórum, Sloup v Moravském krasu.

Rallye Rejvíz 2012.

Rallye Rejvíz 2012.
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Zřícené bloky v Rumovém dómu v Rychlebských horách.

Před základnou jeskyňářů Prostějov.

Ze hry O princezně Zlatovlásce - KRAPAS.
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Dřevokazné houby v jeskyni Tvarožné díry.

Černý závrt, Moravský kras.
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Těžní zařízení a jícen jeskyně v Černém závrtu.

Typický profil chodeb v jeskyni Tvarožné díry.
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Vánoční ochutnávka, Štramberk.

Chata Dr. Hrstky – vstup do sklepa s jeskyní, Štramberk.

Chata Dr. Hrstky – zabezpečené ústí jeskyně, Štramberk.
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