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innost a rispěchy v

"" -*-3"etošn rok.
_Up}yryulý rok.}yl

i dne 16.'l .l- 1 bi]"ancovalí turisté naší
érr roee a p ja]"i plán í zá.vazek na

pr? turiety.,.v's''1r{i úspěšný.o čeužsvědčíněkteré údaje
'',...,'.,,
o
uprávy
Činnost]_'-;z'e
'
roce
beaesporu YI]I. ročníkpochodu
v
19'8CI':by1
akeemi
_I{ejvětšími
tři
hrad.nl, který přilákáě.'bo Sopotiriee 19st turísttl ; dáIe
:
-9řě-s
ffiovéhoeiapové.hopochobuPovodímor1ice,kterýpořádá

_inášoďborYes.po1uprácisg.uristyzt'affióetonótb,vokre' S€ ojedíněléhorpochodu zúčast,nilo60 turistů .
.',Teseníků}Jiserskápadesátka.1.'přejezdvffi
. ** _'- tf červenói se zúčastniIos Eteřrrr odboru ďevítidenního'Putovánf
severočeským krajen.
i
eš1i na "ě{uhý přesunový prostředek - kolo
-'
i a zríčastní].ise něko}a eyklis^t'Éckých akeí
"---'---*:':-:- t'"ětěina našich turist& plní'td"q.odňínk.y zápočtov.ýeh qest a
3 č1enové
...-'-

--.----"j

il^ýchodočeského kra.je . kde lse:aesrlsl TT
un}.st ]" na Jm st * Petr
LzleaF na J'rc$j.ster á& s]-á""
n" 64 místě.
LĚ.*Čař na
SJáv.a l,xg8ar
Ješš&epěíb:l]'a bilanee v r-ámůi,'iokresu :6. Jos. niblíkr ?.P.Lžičař,
t6.S.'Lžíčař
L6.S.'Lžiěař
Eelativně
šíchumístěrrídošáh1 dorostenr:c I''ad" Kuběnka který

Ť
I

i-

'-.-..".*-;

:

i

av!ý.V

je v okres
'
térrrěř
Térněř všiehni č].enové
č1enovéodboru zísl*alí
získal 1oni "oelpnak 1ool* jarních kilometrl_
spolu se ško].nímládežíb;llo: zísťáno vícen
e
turistiky
turisti
:
Béhgg.celé|io roku s.e ě1enové odboru zúěastnili řad.y dálkových pochodů.
ť- září _byl_ uspořádán^zďařilý zájeád do Jeseníkt
Odbor
odbor nese titu].
tituL VzornÝ ocidÍl TTT. stupné. Svů.l závazek za up1ynu1ý
rok ve většině uxa
o zvýšení
zv'Ýšení
titu].u na rT.' stupeň.
"ňóá"póžáa.t
-. odbor uspořédal dvě besedy; v červnu Besedu o pochodu a v listopadu
besedu s promítánTE-T-a-re.'triffch diapozítiřn-*ňoá i.á"r'"* Hory a ilY.

l-

.

,x&rxxxxxafiffrxxx
tJspořác1at TX. roč. poehodu Přes
FovoďÍm orliee l 2.-4.ří jna l
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,
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tři

L.raČy l
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TIÍ. roč.' p}]P

\r-zářÍ uspořádat tří ďenni aájezd do Krkonoš pro členy a rodinné
Přís].ušníkv
se ďálkorých pochodůn lyžařskýeh pře jezd;i, ptr_nit podrnínky
ÍÍI"*.s1y1t
10o jarních km"
Ztiěastnit se putování \řýchodočeskýrn kra jern l 9 c1ní v řerveneí
l
Připravít pro rn}áďež nrÍnírrná]-ně avq tuřstÍcké akee
P]_nit podrnínk;r zá.razku do scrutěže}tzorných a získat t'lcě1ení
1T. stupně
P]_nit dalšÍzápočtovécest-v s cí]_em zístat další 2 výkonnostní
tříd.y
Pro členy a veře jnost uspořádat dvě besed.y
to ještl5 není zdaleka vše. odbor uvítá ve
o turi.stiku.

s''r}ích řac1ách.další zájernce
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ffi

Kla;ský

sr

aZ turistiky

ě. Íl'*noua t 842 b" 41' Fuchs
iČ' Třebová} 805 b. atd'

i

'ffi;" t'l't'l;ů a Žen veclou turisté
i'oier'o okresu, kteřÍ byli také
'
mezi nejlepšími sportovVvlrlášeni
ci'-výcr'oooteskóhó kraje za rok
1980.
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ii'ěúo'a1 15]6 b',15' Konvalina
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celkeln lrodnncencl 184 tuŤistek'
Ženv nad 50 let: 12. Kupková
tč. iíeuova] s95, 13. Rybková 945'

iř- xvtlova 945' 15. Konvalinová
,1a5 r'6. Pirklor'á 945. 17. BlažkogEs zo. KřiŽkcvH 860, 21' Abra_
",i
25'
ňi*n"i 86c' 22. Jiskro\'á 860' 750
iiáoáonoua 750 25. R,všánková
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i.n,tnoceno 1?5 staršíchŽen'
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KOHOUTEEi

česká Ťřebová 18. května 1980

Na kohouta. jezdíne snad každýn roken , le-tos. ee nás- zde eqš}g
z našéuooabórů "ctorir . ;Á-irasáón r5, a5 a 50 k!n. Poěasí nhm
přálo.a ta} se vše vyplnito podle našieh přání. Na připojenýeh

hotogrf,iíeh jsou účaillnícitras kratšíc}:t.j. I, a ?5, a'le í
ti eě].i radost ze aískanýeh diplomů.

ztAtÝ

KtÍč

ROKYTENKY

Žambenk 24. května 198o

Za týden se jde vždy da1šÍ
pochod, nedaleko o nág. pro_
to využíváne tyto s'ituace: a.
í když poěasí nevěstí níc
á'obrré}to- jedeme,

lo

Žamber_

Ťoto roz}rodnutí se
ukázalo dobré, protože
na startu už je pěkně.
Jdeme, s dětni patnáetku'
přes Kunva]-d a pak lou_
i.y tor"m zpět db Žanberka pro pověstný klíč'
ket,.

oo

říčkyRokyten}ry.

vÝtEŤ
Klepáčov

,.IEsE$ÍKY
29..

8 . _ 31. 6. 198!

.

tgtgg jsse ee lyďa1i na .resení$r, kde nán zajistil ubyt.ování
podnikové ohatě Prametu .Joska Díblík. Pro6o v pátek 29. e,e nág
sgšIo' na dvaee',t před, chatou v Klepáčově. Byl pěkný letní veěer'.
l slibujíeí nádberný ďen. V eobotu- ráno nás- ěeka]-o- a1e překvapeáí
v 'podobě. husté B1hy e drobnýn deštěn. Přesto se po snídaníolraavam'-e n&' naplánov&nou trasu . Ze eedla Skřítek jděm na, Peenýl Po
]cestě gtá1e drobně prší.
Když déšřu rrelení troústne., vzdávááe ee
rJqrsi-u jít dá1 k Pradědu a é,uítráge k Alťredově chaté, kde se
Ira':

'I ZagtAnr,Ujeme na,
l gběd.. Pak se Yrai cÍme. zpě.t na ehaŤ'o ge
zlat*

jíž
tu.
čínévybírat a
'
tak nám vye,hází

:

,

alespoň druhá ěáet
progranru, posezení
u tábor,áku a pečení

39b. Y neděli ::áno
jedene.do Karloqý
študán$l a pak Ú
přes červenohorské sed].o'do Losin, kdeg 8€
zastavujeme na
prohlÍdku zám_
ku.

;**l#.

25g' 50

BRÍIUl"loVSK

3CI. srpna 1980

Poslední sobotuqsrpnu využíváne pozvání
8J t*nšknouna'.je'depe s niei grtabueen n&
brlotlpoviskou padeeátku. Y řáchodě nág *-1e wpoví
s3.užbtl atrtobus a tak přijedea€ D&,: etert o hodinu
později. Pr€zentujene ge a, vydáváne fiE: rt& trat.
Kousek za Brotnoven zgč{ná vydatně pršet. Zeok].í
águ Brounovskýhc
otěn'
Br
na, k&ži vrlbec nevnígáme kouzlo a kráeu
přes které ved]-a naňe traga-. Iriakonecc s€as poěasí ppřece unodřilo
el do cíle pochodu jme, přišli už zaae euo}rý. Ceota dont} probětrla již bez dalšíehvážných příhod'.

&.&*šraouffisrÁ
].3. září

KoPÁ

1980

od rána vytrvale pršelo, ale přesto
nás vyjíždíp1ně obsazené auto do Lanškrouna, na tradiění 12 . rcěnÍk kopy.
Pršot nepřestává a tak se nozhodujene
pro pů].kópu. D.ůvoden k toauto rozbodnutí
irení'jen bešt , aIe i nutnoet projednat
organizaění otáa$l na. připťavovaný DsP.
Cegtou se topíne v blátě & z oblo}ty 8e
stá}e gnášÍaegt, ale dorá nálada nás
neopouštt ež do cí]-e.
rrrRlEnrď
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