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aehůgí_TJ_Soko]. soBotnioe dne l?.9.l9B1 byl prevcdcn
rť!9To'á
přítgunosti přo6paáy
g&boru_g.
g. Pptr*
přo6caáy g&boruLuiřnře--l*dn}**ig
safiru ÍÓ#Í"*eř6*
atba*
J*anbtg}g g&bae$
ďgg*fa
s{blf&a a ětbna v5|boru oaború *-_N{í-'$uf*l;"*ř*řuář
?:
#;ínnset,í odlbgrx trrr-i.atigr- r} $a*gL gep*tn{qe. Zprávu g čínnogtiodberu přeďnecL jeho předreée So Petr Lřiřař.
odber nn$ 16 členil e je no_síierěň-tíir:ru-řgá"ňř*oaĚ"i-iirl-iiři"e.
brrde gdtler ŽÉdato zvýšenťtitrrlu-na rÍ. íiuň*fi.-r---!'r"ooe.19qF
GÍnnost odbaru..p1.n{ opraYíuj* ke_ ávýšenítitrr].u. ttdbor c'l galněř115a
ng
turisiiJil' ."- qigr"řgh něktsFi-čiengvd prr.'"oo]řrť:ť":$írq
tu{ístís n'q P6;í{
lyňíoh. odbar úra
lo ěleirů' ktef{ ie venuji př-igĚňřpo
líníi zápotttóvýeh eest, plněnÍ' Boáainet
lfkonnogtní .trrris_tl_ca
odzngku .lCIil',' jut*{g\
odnnaFQ
vq&E&u
v"ťtonnosinť
Ydí5.u'ltl*ls.šÍrrJ*'}" trr:niótíty
t taJ"&s}&rÍ.ěř č[
":*''
{{rP6{rM,}'ne''g
''r"':'"::'*_
-_-y *-pĚňáaářob]-astníeh turistíekýcn
odgnaků a-pod.
činnogt{ odboru je org*nísační
|t*1*:"!Jóí a !"xÉ..ňeJnáročněJšÍ
Pses tři hredy e T}F Povodíra sr].íee.
3Ej!ťtěnÍ-pochodu
tři.hredg.Bé} jíá Ix. róčníke účaatí245a turístů.Dgl
!P přqs orliee,
který!-,-odbor pořcdá ve spotupráeí s odborry'turiattky
PgvolÍra
Hiadkov a Lanšřroun mat aetín d'va roilníky. s.-iáóuář ááí;"Íňf"*#ilí
c Pr?blÉŤectrpři organizovdní pocnlal-i ;-$]i*ň:oá*ilG-;&i*fř}o1
tuřsty. V.
daliÍíčrístigvcňo wstoupcirí poaar-e*eňiěá *tci.-*ieig-turiaté absolv-ova]'í jako almnl
přejezdy' *raei n"-Jías;;kčiiálá*tn'.
lTg-putgÝání ',]rliaWgri' horaeiI ná r-vadráňtu a n" posíóani -átĚí-;dba;'l"
jlp bs} a třÍdenní aájead 'do Krk6noš, jehoř ae g'Íčastnilíčlencvc
odEoru s rodinnýní přÍsluĚnÍky
v počtu-devatenárti tÍřastníkil.
ápr*vu cr tř*trgřa ttbp3.n{l.g. .Cq_uťbl, který potrovárrí m-e'd;ffik na
arg*rniračnÍaaJigtenÍ jubíLejnÍho x. ročnitir poeúó*u Př'ea tří hmdr.
o politíckívýcřloYs př*ei
o |c1oní"rt3cň *_; p"á;i ;-&lae;Éi.
-1-gdbo1u,
Honstatovill' Ěe orlboru se dŮří
plnít z*vaix-"_;ř1.t"tc
velpí debře
Y ránei soutěře Vaonnýeh, ře kroníka odboru j. nu-p*{ríĚ,nř
'#;pf,i'
ře gehůaová čínnestvýboí'u je pnavido3.rui a-věaeu- eb o nÍ iénlay,
práee
ž9s mlÉáeři_"ě-"Eá**i-ilk ,"jář-Ě; uyrř ii-ffi:';í3t"r"
rys},.
vňielrní čIenov*-gd-b^oru jsou aktivnÍgi turiaty,
ňoair* čagu jíp'gauarě
příprava- lurlgtíkýeh akcÍ a neabfrt jiro čas irá náročnou počoi ;ři-- yedení n}ddeĚe. orlbgr organizuje-pro-raládeř welrágky * vřrciř ř __
r.*
gg}_ p}*ění_.podn{P*k oaaftrtu too jÍ{ll. Bylo py íaax aáu'l* i'*i-iřii
ÍoH pří n&áum dberu.
s.. DÍb].í{podal irrťormaci o přípravě [tr Povodím )n].íce, který ae
uskute#nÍ *q_dryq*{ $; *_4. ř{Jn;l 1$81' amťni3" sg s dobré seóÍ[rpřď*& -.
ce opohryořádnJíaínůadbory.
V,ďískuei Yyq}ggnili _všíatňičienovévýboru Tď1 nebo{, i on:i sá ps'
poehodu Přes tři-hracy.
ňlskuse
zabýraia
_--'_e
_
9Ír*jÍ
-anji&tování
"e
hÍ"gwt# př{pr*vgu
X. res* poetrodu"
s_ gévsr*u pF*án*ei předg**g gdb€ř,tÍ tsr I'Éič*#ddagt g rlrou}aoenÍ -{íg_
dnéhonaniíkterd.akce.,-jíehžseturistéa-&čagtni1ívrbpeá_eÍ"šx
výkonno_stnÍeh tříd. vzňledem k torl'u, že potřebruÉ doklad:y
v pořédku' !'ylp d+hrrdnut9 _F hospodéíem ti jak dokta*ý BbipřÁ+íi
"áuiíy
a ulořeno pť'e*}**lt *g pří#t{ eehrtai výb*ru.
Přeáe*ď* ŤJ a. eorrťm}. p**skoval č3.enriru výbaru odbonu turígtíka*a
plae,flnesenou Eprálp_i
j*jiq} ce].kovou Eirrnost a uJietíi_$.ěod;
"&.
při
výboru,
zejména
áejištavánÍ ve].kých turÍsiick:Íph-aght.
P9Tou
Připonn_él' Ee je nutno přípravit_zldpovědnE obhajebu PÉ zvyĚení
ttt'rlu Vaórný ňa !Í. st. a_ gloBěit pi'ací s nls*e*i- p&á*xáv'&i ga
ryg
ra

'
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*

rovnéá_odboru
Jehg poclí3. na vý*tbvss ugp*fd*arrd
e,*su"xpíte1skýah gkgri}.

Íxpea} Co$fa}.

k volb*m ár
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Yc dr*och E. - 4.
ffi
pochodu s párwn

Wroběbl

llt*Jgfu

"a

dálkovóho ctrpováho
1 jcbož po-

řtdatcll Jsou odbory terlstlky sopotnlcc 1 lllrdkova r Lenškrptena.
go scšlo 60 přihlášanýetr účrgtníkfi. TurlEtó
!{e stertu v čcstících
gšll v průbshg tří ctrp ?6 - l€5& , to podlo výběru tmer
sýbore{ or5enil*a' dobnó rábrvr v gístG€h ub;rtov{nÍ v $opotalcl r
v $lrdkgvě' v oÍll pek pókuó díplwy a *wenýryt' J*koJ t pókn{
podrinní příroda ot sluřrýn pďrsín byly odgĎrql zr vytrrloř.oaol pcl

Lhr.

A ne závěr Jrko vÍdy eÉpísyob kroniky p#gdu r vz;f,jcmÓ eliby, žc
sG epět aa ttk scjdeno při lV. rďnfku ffiP pwodín 0rlim"
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lJNaŤnEE

Ic}Ť'l
25. dubna

1981

Je nádherná jarní nedě1e a pro náš turisti}cý
odbor začátek pěšíturístickésezrny. Do Hnátnice
nás přijel"a poěetná skupina o 13 ělenech C
/
Květa jqeÍ'děekamaÍ| na patnácku a my starší
Q$LF,Ť
na třicítku. Brzo po startiu se dě1íme.
?
Joska s Petrem běží.ab.y stihli hokei.
Trasa vede přes píséčnoi:,Žampach , Ělavnou
HNATNICE
na Lanšperk, kde na hradě narně hlédéroe
kontrolu. Ta je ukryt,a až nad Dobrouěí a
oheň a vonícÍ-opékaÍré
špekáčkynás-uk}idňují. Do eíle nbn zbývá'poslebnícú šesi kÍt.
Po příchodu do cíle nás čekajÍ
medaile a
specialita .místního pochodu, -nalá loterie,
ve kteÉ'énán a1e štěstí nepřálo.
Spokojeně odjíždínedomů.

Na kontrole nad
Písečnou

pŘns

pĚl

A JEDNU
^x.
NEK ut(

1*lgNrc

2. 7.

pňE}íRÁDU

1981

<o

sŤABŤ

Do Nekoře jedene jedním autem v rodinnént
obsazení s dětmí na patnácti kilometrovou
trasu. Je citelná zima a tak hned po prezentáci

se vydáváme na trasu. Jdeme přes Šedivecdo
Letohradu' Sobkovic a cestou do Bořitova
zaéínádokonce drobně sněžit'6lroto spěcháne

rychle k cí1i. Odměnou dostáváme krásný
díp1om a odznak pochodu.

s

/lr

ť'i}

Fi"icI-,i]ru

S'IťJť.''Ů
sc;pct*ie

e i6 -

*'řť'cš j i""lrai}y

}evět::g. }*8i

ij* *tcp*ei':. pcť.hŮ{Ju ?i sř'es 't,ři hrad;v.- o'u
t,ak jsne r:3.ž1"/e]"i *.ť.}ilet clo i'j"tíe ý prs
0ť'*ls'&1*át''*ry toi:*t* p*c}:*ii.:. fla týc*sr
p(} j}Ůch**'': *e n,{s *€š3* u *yj íč*&t33is
;.4 á :/yř*uí1i jo:::* lii} siinici sJIaÍ"*í1:
k .ř'e t'št* ja'; " ;s]-r-:'xíěit* kg"***č str j.t,í] *
a ces+-a Č.* litic ur--iria]* "'J Llt-cíeh
j*r:i* Eieii E,5t]:i1t11'.*ť}* jfielé obče;"*t'veí?"{ "
F'*s*.=č] i js::re , nhcdn*t ilí pr:i'b*l':
i:-*ei:e*-ur a ..:;ixt'i1:" -s* Ěe z;i ř*k s*
'ť:i* tl:i* třťr.sL] vyd"s.:::.e násee á j*led tc
i:3lJ"c? Hi: to Š**e:-ltejt'ť tác}:: ** E&Itý
b3"ii á ř0 ;čt,* v !ev5t*au * nÉ'má.
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PUToYÁNÍ Z^ tŘgnovsxÝ&
17.května 1981

/si
F./

íl

t"\

KofioUTEaá

Po sobotním výletu do Lític 8e nás ee,šlo
v Třebové 1o. -Petr, Joska a ffiíra š1ípadesátku,
ostatní s mládežípatnáctku. Ey}o opěi kr.ásné
poěaoí a'tqk na Skulrrově , by1o
veIké i:oupání,
nĚ:poutí r Po ma1é přestávóe -e občerstveníň
t\
pokraěoval3 dál až k Floriánku. Zl,e už'
rvl\ zjsme
délky
voně1y opékanépárky a tak následoval.
\> qďš{_ odpočínek
, před pogIedníni kilonetry
1a
do
c{1e.
l=
ld Úěastnícil Diblík .I. Kuběnka
M. Petr ,Květa,
/vt Péfa' Davíd' Sláva''j?li:^:3
a Míl. Coufal
tžíěařovi.

t/

Odpočinek na, Skuhrově

-?J*#*L*.1{*#-E#*"E-o,sT*Ť#ffiX
&
''',, ,
Žanberk 23.kv.ětna. 198].

,.'

Je. s65qta a dalšípoehod v blízkosti a, tať je zase dobaá trě'ast
llenů našeho odboru. Patnáetka vede přes EaĚgpankrn , Kunva}d, áo
Žamberka. Na tuto trasu se vydaIa nejpoěei;ějEi;toól''a . Josrá

Miloš ,-Jang s dětmí. čtyřicítrana Ěteroo.ďv1-darí eátř á-šíáva,
vedla přes Pastviny, Klašterc, Z.enekou bránu, ffitošovice do Rok3rtnice, kde se k nán přidali ríěastnícítřióítkv. PéIa s Pavlem
Cestou údo1ínRok;itenky náe popoháněl ř1éšť.V cí1i nás
$rrovÍn.
čekali tradíěník1íěe s; dipi,ňn!1l.

l{a kontrole

tlÍnuvf p0cl-l 0B
KoLEBť

vÁMBEEKA

30. května

1981

frarrg{' eéštnri*eulechěil rozhodování.
kan pojedeme. Borovgká padesátka ae nán
proto zdá1a moc vzd.álená. Proto po pů1
sedné jdene eněrea na Koetelec . Z,a' 3Éí-l

strĚ
{!]řg'Ěří'ru;B9ťř-ři33;n'l"*W
gv'ít{ eluníěko. Z ranní- n
Potštejnep
ho deštá se sta1 nédherný den a
trasa nás vede' přes Rybnou Í1.Z. .t
Slatinu do tlavonrice .FfJavornic I
jsme,_v poledne q říkáne 6i l Že'
Ég"gÍt*iás*gáBeoF8"r$b. nt8try .
Úěagtníči: Dib1ík ď. tžÍěaŤš. uš1i trasu

5O km.

party. Dálkoplazy jeli _doÍ,íšnýho
a tak ěást ro&Í^ry LžÍčařovi7jde patnáctku roI'm Úatí.
.Íe nád}rerné gkerro- ]-etní počásÍ.
oočěsí.Pb
Pó s,tartu
startu jdene
ne. Řtuqy
Říěav_t
$v*v
ne
t_idane
"qr
'a*v4\tr
kde je ko?trola a" otoěka.. trasa vedg F{e,e Ěo1q ne
Andr]-aĚ'
,e'n poton již gtaěí sojít po žluté čo-Ústí-a' jsme v eí]-i.
Dneg se rozdělujeme na dvě

fu*eslparta

vydail-a
ve složeníDiblík , Lžiěař 8 a
&{íra a Láěa Kuběnkóvi na_ padesátku do tíšného.Pó příjezdu
zjístili že .pořadate]" na poslední ehv,Íli pogunul pó*geaní pochrildra
o týdon" Pořadatelé si toho byli vědoai a tak všem eo přij-eti
tmožnili abeolvovat poehod v t'o'gto ternínu. Eak í turi_sté-ze
$opotnice , prrošli nadhernou trasu ' která vedla
Ceskýn rájem. odněnou za námahu by1'pěkný
suvenýr.

T sobotu ráno se

*:
"-;lsP

-S

PUT0vÁ}íÍ

KRÁJ1
q5*x**lp_*I
&,7. - f,2.7, 1991

Čs&

put,ování l(raJ]ročnÍkpu!,'overu6.r šoCIlf'lí
kraji (lospeJ
lospěl qg
dq 1řyenoeoce,s-výehodoěe,ského k1aje._ Po -poěátečních .potíží{spřihLaš!'{*
mí jsne se d,ostalí do větve orlické hor.y á ':írárův
kraj, která 'začína1av Žamberku. s. ěervence ee š1o ae-Žamberkg
ze- Žamberka do
d
Jab1onného1
Jab1onného9 Da].šÍetapa ved1a přes suchý
uchý vrch
vrch _do
do h11adkova , odkud
ge š1o přes Zemskou bránu do Rokytnice a pak jÍžpo hřebenú , ráno
za áeště do on]-ického Záhoří. Ráno pak přes Velkou Deštnou, šerlieh
do,olešníce.tady jeme pomalu opustili or]-ické hory a přes Nové
${ěsto jsne došli do Náehoda. Ťady jsae trochu bloudili při h1edání
ško1y, kde jsme by1i ubítováni. Pak následoval
jedna z nejheačícha. nejtěžších'etap,přes Hronov
a, Broumovské skáIy do Po1ice n. Het. Z'de jsme by1í
ubytování až do konce put.ování. Pak ved1i7 etapy přes

/

o

Teplické a Ádršpašskéská1y. V Adršpaghu ee kona1
také s.letnÍ s].az turiistů, ke kteréuu byl_í snněrová
ny všechrgr akce.

Úěastnící l
Cudfal s{iloš
Kuběnka Mir''
LžíóaŤStan.

ČusxosrovnNsrÝ KvÁDRANT

r975_l9g2

turistická výkonnostní akce
ročník1981

12.9. - 23.8.

11981

Kvadrant 1981 bylo nádherné putování po
s1ovengkých honác}r. Prošli jsme nejdříve.
' celý hřeben Nízkých Tater a splrli v Helpě '
Liptovskéa &{íkuláši a Bánské B;rstríeí.Pak
jsme přeš1i na Velkou Fatru a, kr'ásné počasínác
provázei-o až do Ružomberoku'oábud jgne, jeli do Žitrry. Zde jeme
by1i ubytováaí po ěas putování po }ía}éFatře a $ú1ovskýoh ska-

láeh. Domů jsme
si přivezli mnoho kr*ásnýeh zážit
ků a, splnili jsúe
si nistrov.ekou
zc

.T. stupně.

Ea,ěátoa pvh,aáuí

tíďlstvi-.'

,

?erp. A sl4a4 r-ált-*ďovi

Cfi opo

a

tttrí
. tta.tf Vr\*žX

*-7.S,bc,ro

E*TQ,q

|c}gnaa. *

TZC I pěšíod 72. B.

oblast : Slovensko
kilometráž : 334,5 km
převýšení : l4.]3B m
!i3ke TaEy, Velká Fatra,
Srtlovske gkáty

I

23. B. 198r

Fatra"

\eI

TU do

28t11. V pátek odpoledne
odjíždíčtyři plná auta do
Pece pod SněŽkourkde na chatě Diana i náme zajištěno
ubytování.Je nás celkem

KRK0NBŠ

l

19.

29.11. v sobotu se naše pardělÍ na t1vě části. řrvnÍ zdatnější jdou pěšky přes Růžóvou
hoyu na Sněžku. Zde docházÍ opět
skupiny. větší ěást jde
s^dělení
"*Pomezní boudy ardá]e aŽ na
i

Rýchory. Druhá skupj'*na jde
k LučnÍbcdě a na tíščíhoru.
Zbytek siljlvýjel 1anóÝkou na
Sněžku a zpět pěšky.

Na Pome zních boudáeh js'oe
g'lzatav1li u památniku

srazů ěeského a

proletariátu
I

,Ť:

e.'
'4

němeékébo

v Krkonošíeh

30.11. v neděli se opět
děl'íne na dvě skupirry.
Řidiči aut přejiřždějí do

Jánských Lázní a pěšÍsé
vydávájÍ na černoúhoru,
kde se obě skupiny po
polední sejdou.
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Lanškroun L2. záŤí lsar
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Lanškrounská kopa ně1a 1etos již ]-3. ročník.
Počasíby1o nádherné a tak jako již tradÍčně
jsne jeli ne jen pochodovat, a1e i dořrodnout.
pos1ední organizačníproblémy pře gpo1eěnou akcí Povodím 6r1ice,'
Na s,trtu jsme oe rozdělili na dvě skupirry. Tři jsme šli kopu,
neboli še,desátku a Coufalové pů1kopu. S1uníčkonám přá1o a tak
těch šedesát kilometr3 jsme uš].íbez většíchpot-ížÍna tradičnÍ
tr&seLázekn Bukorrá horarSuehý vrch, Jab1onné, &{ariánská hora,.
Nakonee ještě jsme popovíva1i s přáteli a dohodli vše pt'řebné.

Nezbytná f,otografie
na-. památku v Lanškrouně na náměstí.

uc}sŤgl c l t
Hi}os* * níL+ ěot'lpAcotll
Prz*r au, Sláv"v Lťlé"p*'our
Jos6t 'trrBu íre-
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!i}1na, 3ť.t0. /3s1

Jedinotr stovku v tomto roce ušel Petr Lžičař.
Byl t{také jeden z pos1edních pochodů v tgeto
roce. stovka ved1a po silnicích a cestáeh
Je,sníků,prše1o a prot{byla ve1mi namahavá.
Blahopřejeme k tomuto výkonu.

vÝnočmÍčLs$sKÁ scg8as sT tt} soxor,

Sopotníce 11. proe,ince

}98].

Výroění ě1enská echůze oe konala v a6itačním
středísku. ErJčastni1qbe jí 12 čJ-enůodbor,u a
hosté. odbor turistiťy mé 2o ě1enů . Y průběi:u
schůze by1a zhodnocena čínnostoEb'or,u za rok 19sr. irlejvětšíakce_
pořádanó
$'éto gezoně byl 9. ročnÍkpochodu Přee tři hrad"y, kte,rý mě1 1etoe rekordní účast2540 spokojených úěastníků.}r|a: po&zin t{byl již třetí roěník c,tapovébo poehodu PovodÍm orliee.
Mimo těohto akeí pro širokou veřejnoet , pořádalí členovéodbonu
pro v1asřrí člerqr, vý1et ao í'it'ie pro organizátory pochodur kte*
rého se zúěastnilo 24 č]_enůa, příznivaů.I{& podzin t,o by1 irž
trdiění dvouďenní pobyt na boráeh , 1etos to by\r:' Krkoraošel,
této akcg ee zúěastnilo na 2o ělenů. h{iřto těctrto }rlavních akeí
se ělenové odbor*u zríčastňovalida1šÍe}r invíduálnÍch akeÍ$ako
např.: Přejezd Jeseníků,Jízerská paoesátka, Přejezd Or}ických

hor-, Put'ování kra',ji:,

čs. kvadrant a, mnoha da1šáeh dálkovýeh a
v celé našívlastí. při těahto akcíeh pl-

turistíekých poehodre.
ni1i podmínky , výkonnostn{eh odznaků, zápčtovýeh eest a] oblagtníeh odznaků. Vfoomto směru mdme jísté ú.spěehy, protože r,2a ě1.
joou 3 nosit.*rJ r. výk. třídy a, další tři rnají IIr. výk. třídu.
v odboru mríme dva eviěite].e I1I. třÍdy a dva IV. třídy.
Dá1e byl přijat p1án prr'áce na rok 1982, l kde: jako nejdůleáitější
bod je zd'árné zajištění organizace 1o. ročníkupoehodu Přes tři
hrady. By1 přijat nový závazek do soutěže vzornýeh, kde bye|ion
c}rtěli zígkat Ir. stupeň. Po diskusi , by1gr na závěr promítnutx
diapozitivg z Nízkých Tater.

